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Döden och livet 
Veckans tema är döden och livet. Borde ordningen inte vara den 

omvända? Livet och döden alltså. Vi lever ju först, sen dör vi. Det vet ju 

alla. Vi behöver bara se oss omkring. En människa föds, sedan lever hon 

och till sist dör hon. En självklar ordning. För oss.  

Inte så för Gud. Evangeliet påstår den raka motsatsen. Genom död till liv 

är Kristendomens innersta väsen. Guds ord vänder hela vår tillvaro upp 

och ned. Hur skall vi kunna förstå det obegripliga? Först död sen liv. Det 

måste innebära två saker. Det vi kallar liv är inte liv och död är inte död.   

Låt oss börja med den första innebörden, det vi kallar liv är inte liv. Vi har 

just hört hur Paulus i brevet till församlingen i Filippi skriver att döden för 

honom är en vinning, eftersom han längtar efter att få bryta upp och vara 

med Kristus. Han menar att detta vore det allra bästa som kunde hända 

honom. Det är radikalt av Paulus att våga påstå något sådant. Vad 

baserar han det på?   

Alla vi som har samlats här är levande. Men vi kommer att dö en dag. Vi 

är alltså dödliga. Men det är inte vår sanna natur. Vi är skapade till evigt 

liv. I vårt innersta finns fröet till att vara Guds avbilder i evighet. Det fröet 

gror i var och en av oss – i alla människor.  

Vår dödlighet är en följd av synden, en konsekvens av att mänskligheten 

vände sig bort från Gud, alldeles i början av vår existens. Därför är det vi 

nu kallar liv bara en skuggbild av det verkliga livet.  

Vårt jordeliv har genom syndens intåg en absolut begränsning. Allt som 

det här livet erbjuder är av flyktig och tillfällig natur. I psaltaren står det 

att ”människans dagar är som gräset, hon spirar som blomman på 

marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är 

tom”. När Paulus talar om sin längtan att få bryta upp är det alltså inte 

döden han längtar efter. Han längtar efter att det tillfälliga och flyktiga 

livet ska bli evigt bestående. Det vi nu kallar liv är inte livet såsom det är 

menat att vara. 

Låt oss nu fortsätta med den andra innebörden, död är inte död. I 

dagens evangelium har vi hört om synagogföreståndarens dotter. Hon är 



sjuk och dör innan Jesus hinner fram. Jesus säger: flickan är inte död, 

hon sover. Det här är ett ytterst märkligt påstående. Det säger något 

avgörande om dödens allra innersta väsen.  

För oss är döden en absolut hård och ogenomtränglig verklighet. Inte alls 

så för Gud. Där vi ser död, där föder Gud fram nytt liv. Det är trons 

yttersta mysterium. Det är evangelium – det glada budskapet.  

Skillnaden ligger i perspektiv. Döden för oss kontra döden för Gud. Vi 

kan vara övertygade om att döden är slutet – och det är egentligen inte 

fel. För det är så den ter sig för oss. Men vi ser inte hela bilden. Gud ser 

längre. I psaltaren kan vi läsa följande verser: ”Om jag säger: Mörker må 

täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, 

natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus”.    

I våra ögon är synagogföreståndarens dotter död, men inför Jesu blick 

sover hon bara. Jesus väcker henne till det eviga livet med orden: ”lilla 

flicka, jag säger dig, stig upp!”. Vi kan inte se hennes uppstigande med 

våra fysiska ögon. Vi lever ännu i vårt begränsade jordiska perspektiv. 

Men vi kan se henne med trons blick.  

Minns ni vad Jesus sa till föreståndaren när dödsbudet nådde dem? ”Var 

inte rädd, tro bara”. När flickan uppstår till det eviga livet tror föräldrarna 

– i tron ser de henne och de blir utom sig av förvåning.  

Tron gör det möjligt för oss att leva det eviga livet redan idag. Våra 

synder är förlåtna genom Jesu död på korset. Genom nattvarden blir vi 

delar av Jesu kropp och blod – det nya förbundet mellan människa och 

Gud. Vi är inte längre släktingar till Adam, vars namn betyder jord. Vi är 

släktingar till Jesus, vars namn rymmer Gud.  

Vi är Guds barn.  

Amen. 

 


