
Predikan i Lyckselekyrka söndagen den 15/9 2013. 
Predikotext: 1 Kungaboken 17:17-24; Lukasevangeliet 7:11-17 
Övriga texter: Uppenbarelseboken 2:8-11 
Tema: Döden och livet 
Firningsdag: 16 söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Söndagsgudstjänst 
Musik:  
 
Inledning  
Temat för dagen är ”döden och livet”. Vi är många som på olika sätt är eller 
varit i detta med döden och livet, döden som livets gräns, som gemenskapens 
slut, med livet som något som varit.  
 Kanske har någon av oss ännu inte upplevt att livet möter döden, men vi 
vet säkert att döden är det enda vi säkert vet om livet. 
 
Bön 
Jag tänkte få inleda med att vi tillsammans överlämnar stunden, våra nära och 
kära och oss själva i Guds händer, jag tänkte få be en bön ifrån bönboken i 
våra psalmböcker, den finns på sidan 1686/1703 eller om man vill leta nr. 
102/250 i bönboken.  
 

Gud, som bor i evigheten, bara med dig kan jag tala öppet om min kära 
som du har kallat hem till dig. Bara du lyssnar tålmodigt. Bara du vet hur 
min älskade har det nu.  
 Dagar och veckor går, andra människor lever sitt liv som vanligt, men 
inget kan fylla tomrummet för mig. Hjälp mig att bära ensamheten och att 
tacksamt minnas allt vi hade tillsammans. 
 Men låt mig inte fastna i minnen utan ta vara på det stycke liv jag ännu 
har kvar, och de människor som finns omkring mig. Säg mig att min vän är 
i trygghet och glädje hos dig, och att också jag en gång kan få komma dit. 
För Jesu skull. Amen. 
 

Att avreagera sig på Gud 
På den skola där jag gick prästutbildningen, Johannelund i Uppsala, där fanns 
det i ett omklädningsrum en boxningssäck. Den hade skänkts av en 
avgångsklass för att vi som kom efter skulle kunna få avreagera oss på 
någonting när livet var tungt, studierna knepiga, eller skolan trögtänkt.  



I texten använder änkan vars son, var enda hopp, har dött, hon använder Elia 
och Gud som boxningssäck. Hon är antagligen jätteledsen, hon har antagligen 
lämnats i en besvärlig situation nu och hon kommer med sin sorg, sin ilska, 
sin frustration till Elia. ”Det är ditt fel, det är för att du vill visa hur dum jag 
är, hur stor min synd är som du har kommit!” ropar hon.  
 Det är bra, kanske är det inte riktigt riktigt det hon säger, men det är bra 
att komma till Gud med all sin ilska, sin sorg. Gud tål allt, Gud vill höra allt, 
Gud älskar oss över allt. Gud är inte en domare, Gud är en älskande person 
som vill leva i en relation med oss, med dig och mig, i en öppen, ärlig och 
sann relation, så ös allt på honom! 
 
Även den fromme  
När vi hörde lite mer av texten så hörde vi att inte bara änkan utan  också 
Elia, den store gudsmannen, den fromme profeten, ifrågasätter Gud: ”Han 
ropade till Herren: Herre, min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna 
änka…att du dödar hennes son?’” 
 Vi vet väldigt lite om varför, vi vet att även Elia tycks ha fått döden och 
livet lite om bakfoten, Gud verkar inte vilja att någon ska dö, just därför kom 
ju också Jesus, han vill att alla ska leva så där gott som det var tänkt för oss 
människor en gång i skapelsens morgon (”Gud vill ingen syndares död” (Hes. 
33:10), ”Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom. 
3:23f)). 
 Men vi vet väldigt lite om varför. Vi vet att ibland öppnar sig ett fönster 
mot himlen, mot den tillvaro som är vårt framtidshopp, den tillvaro som Gud 
tänkte för oss från början, som Uppenbarelseboken säger:  
 

Gud själv skall vara hos dem och han skall torka alla tårar från deras ögon. 
Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen 
smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. (Upp. 21:3b-4)  
 

Ordet ikon, detsamma på datorn som på kyrkväggen, pekar mot något större, 
något bakom bilden, i den kyrkliga ikonens fall, mot himlen, brukar sägas 
vara ”fönster mot himlen”.  
 Likaså, då Gud griper in och befriar någon från sjukdom, väcker upp 
någon som är död, då får vi se det som ett fönster mot himlen, vi får tacka 
Gud för att det sker. Vi människor har svårt att förlika oss med att det inte 
alltid sker, eller att vi inte vet varför det händer underverk ibland och ibland 



inte. Allt vi vet är att det sker underverk, att sedan Jesus började sin 
verksamhet och ända till han kommer tillbaka så lever vi i den verklighet som 
Jesus beskrev för Johannes döparens lärjungar:  
 

Är du den som skall komma, eller ska vi vänta på någon annan frågade 
Johannes, ”Jesus svarade dem: ’Gå och berätta för Johannes vad ni hör och 
ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står 
upp och fattiga får ett glädjebud…” (Matt. 11:3-5) 

 
Vi får be om detta, vi får lita på att döden är inget att rädas för en kristen, 
snarare är det något gott vi kommer till, men för de som lämnas kvar (och för 
den som ska dö om vägen är lång och svår) då är det vånda, sorg och mörker 
likafullt.  
 Sorg över att någon är borta, ibland sorg över vad som varit, eller 
längtan efter vad som kunde ha varit, men inte blev.  
 
Jesu död och uppståndelse 
Vi har ett hopp som kristna, vi anar det i dagens tema: ”Döden och livet”, att 
döden kommer först och sedan livet, att det är ett och mellan orden. I någon 
mån hör de ihop i våra liv med Gud. I den andra texten vi hörde, från 
Uppenbarelseboken, anar vi i den korta inledningen vad hoppet grundar sig i: 
”Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.” 
och i avslutningen:  ”Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets 
segerkrans.” (Upp. 2:8, 10b) 
 
Gud blev människa i Jesus för att rädda oss undan vår egen ondska och vår 
egen död. Vi skapades för en tillvaro tillsammans med Gud och varandra, 
men vi människor valde bort detta goda, livet i kärleken och ljuset, och vi 
väljer åter och åter bort detta goda när vi inte endast lever i kärlek, sanning 
och rätt. När vi inte älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och 
om vi inte lever tillsammans med Gud här, då har vi heller inget hopp om att 
göra det på andra sidan döden.  
 Men Gud vill inte ha det så, han längtar efter alla människor, han vill 
rädda alla människor, därför kom Jesus, på grund av Guds väsen, som är 
kärlek, och för att alla människor skulle få möjligheten att leva tillsammans 
med Gud, med början här på jorden och med fortsättning på andra sidan 



graven.  
 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin Son till 
världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom 
honom. (Joh. 3:16-17) 

 
Änkan och den ende sonen, nr. 2 
Vi skall gå till den sista texten, där Jesus kommer in i en stad och ut kommer 
ett liktåg där en mor, som är änka, sörjer sin ende son som dött. Hon sörjer 
nog ganska likt änkan som Elia bodde hos. En kvinna utan man eller 
släktingar kvar gick en osäker och hård framtid till mötes på den här tiden. 
Ändå är kanske sorgen just nu främst riktad på att hon förlorat ett barn, det 
andra kommer tids nog att visa sig och bli sorgesamt. 
Inte bara just de här två, sonen och änkan, betyder något för varandra. Vi 
betyder alla något för varandra, tydligast och skarpast märker vi det när någon 
dör. Det kan vara småsaker som gester och skratt, eller stora saker som att 
dela livet och dess upp- och nedperioder.  
  
Underverk är temporära 
Återigen denna dag då temat är ”döden och livet” så berättas det om ett 
underverk, och det är fantastiskt, som jag sa förut. När de sker då öppnas ett 
fönster mot himlen och vi får prisa Gud och vara glada, men det som inte sägs 
är vad som hände sedan. Om ett tag så går det nya sorgetåg i Nain. Änkan 
kommer bli äldre och dö, den uppväckta sonen kommer att dö, ja alla som 
levde då är döda nu. Underverk är temporära, vi ska alla likafullt dö en gång. 
Som människa vet vi det och vi har att förhålla oss till det.  
 
En kristens hopp 
En kristen har här hoppet, en kristen kan veta att Gud kommer att uppväcka 
oss alla på den yttersta dagen och framförallt så kan vi veta att döden inte har 
det slutliga ordet, i och med Jesu död och uppståndelse så är dödens 
slutgiltiga makt över oss människor bruten. Döden måste inte längre vara det 
sista som sker med oss människor.  
I och med att Jesus har dött och uppstått och besegrat döden så har vi en 
möjlighet att betrakta döden, inte som ett slut, utan som en dörr. Om 
underverk är fönster mot himlen, den tillvaro som Gud tänkt för oss, så kan en 



kristen betrakta döden som en dörr, en port till himlen. En dörr där vi tas emot 
av Gud själv!  
 
Gäller detta mig då?  
Vi ska avsluta med tre aspekter av hur detta gäller oss. 
 
Sovande syndare 
Ja, det gäller oss alla! Erbjudandet alltså om att Jesu död och uppståndelse är 
vårt liv, erbjudandet att Jesus dött för mina synder (det jag gör som inte 
sprider godhet och kärlek och som skiljer mig ifrån Gud, från livet med 
honom), erbjudandet om att jag får be om förlåtelse för Jesu skull och 
erbjudandet om att jag får ta tag i den hand som Jesus sträcker ut till mig. 
 Det är inte svårare än att vilja leva tillsammans med Jesus, men vill vi 
inte, bryr vi oss inte, då är inte löftena för oss förrän vi omvänder oss.  
 
Väckta syndare 
Gäller det mig? Om vi vill ha hoppet om döden är en dörr där vi tas emot av 
Jesus, men ändå oroar oss över om det kan vara så enkelt, så simpelt att vi har 
förlåtelse, det eviga livet, att vi verkligen håller i Jesu utsträckta hand och han 
i vår, då får vi gå fram hit till dopfunten (eller hur det nu var när vi blev 
döpta) och minnas att vattnet har runnit på vårt huvud (eller hela kroppen) och 
vi får minnas att i dopet så gäller Jesu ord om att ”Jag är med er alla dagar till 
tidens slut” (Matt. 28:20). 
 
Omvända syndare 
När vi är trygga i hoppet, förvissade om löftena som gäller för oss, dopet som 
sigillet, garantin och tecknet på att vi tillhör Jesus, då får vi vila i detta hopp 
inför döden, och fortsätta leva i nuet. Vi är då också kallade att ge denna 
trygghet vidare. Att berätta om hoppet, att leva ut evangeliet, det glada 
budskapet i världen.  
 Vi får ha vår glädje i att vi har våra namn uppskrivna i ”Livets bok” och 
få vår glädje när andra får sina namn uppskrivna i Livets bok, när andra 
kommer till tro, när andra börjar leva sitt liv tillsammans med oss och Jesus! 
 
Amen 
 
 


