
Predikan 16 Söndagen efter trefaldighet 2021 

Jes.26:19, 2 Kor.4:7-14, Joh. 11:28-44 

 

Gud, för dig finns ingen död 

 

Jag står i koret i Borgholms kyrka på Öland. Framför mig har jag en 

kista med ett stort blomsterhav runtomkring. Nere i bänkarna är 

det fullsatt; familj och vänner. 

I kistan ligger Fredrik, 17 år. Några veckor tidigare hade han 

drunknat i Kalmarsund, och för bara två år sedan var han min 

konfirmand i en grupp som jag aldrig kommer att glömma. 

Ungdomar, fulla av liv och kreativitet; Fredrik som ofta kom 

inflygande barfota med sitt långa blonda hår uppsatt i en hästsvans, 

och spände sin intensiva blick i mig, som för att säga; Du, jag vill 

verkligen veta vad livet handlar om. 

Nu ligger han död och kall i en kista. Sorgen och chocken är så tung 

att det nästan är svårt att andas inne i kyrkan. Hans familj stela och 

stumma, hans flickvän Lois sitter ned nedslagen blick och alla de 

andra, mest ungdomar, är ledsna och bleka. 

Under veckan som har gått har jag och Jan-Olof från 

begravningsbyrån visat Fredrik för alla hans kamrater som ville se 

honom en sista gång; kanske för att försöka förstå det ofattbara, 

eller bara för att säga; Fredrik, vi är så ledsna, vi saknar dig! 

De var så många att vi fick dela upp dem i grupper på 5, och inför 

varje grupp berättar den kloke Jan- Olof vad de kommer att få se 

inne i kapellet. De flesta av dem har ju aldrig sett en död människa. 

Och när de väl är inne går det att ta på upplevelsen; den är så stark 

att den fyller hela rummet. Men det är så som Jan-Olof har sagt. 

Fredrik ligger där i kistan, i sin finaste kostym och med sina 

spetsiga dansskor på sig. Han är vacker, det ser ut som om 

han sover. Försiktigt frågar en av flickorna om de får röra vid 

honom. Vi nickar tyst, och de går fram och stryker över 

kläderna, någon nuddar hans ansikte. 

Hela mitt inre vill skrika; det här är fel, det här är grymt, det är 

overkligt. Så här får det inte vara. 

Men så här är det. Fredrik blev bara 17 år. 

Och hur gärna jag än vill kan jag inte säga, som Jesus gjorde 

till änkans son i Nain, den unge mannen som bars död ut ur 

staden: Unge man, jag säger dig, stå upp ! 

Och jag kan inte heller säga som Jesus gjorde utanför Lasarus 

grav, till ännu en ung man som dog för tidigt; Lasarus, kom ut  

För jag vet att det skulle vara lika grymt; det kommer inte att 

hända. Fredrik kommer inte att vakna upp, han kommer inte 

att resa sig ur sin kista. 

Jag känner mig lika vanmäktig och förtvivlad som Marta och 

Maria, och som Jesus själv den där dagen i Betania. 

Men Jesus kunde göra det som du och jag inte kan; han kunde 

uppväcka döda. 

Ja, kunde han verkligen det? Om vi ska tro evangelierna kunde 

han det, och vi hör aldrig att hans fiender förnekade det 

heller. Det var helt otroligt, men de fick lov att acceptera det. 

Men det påverkade dem inte. Det förändrade ingenting för 

dem. Gör det det för dig, för och för mig? 

Har det någon betydelse för oss att Jesus uppväckte 3 döda 

för 2000 år sedan? Jag har inte hört om att någon har blivit  



uppväckt efter flera dagar i graven sedan dess, och jag tror ingen 

annan har det heller. 

Men om det nu är sant, vad betyder det för oss? 

Ja, det betyder förstås att döden inte är slutet på allt; livet är 

starkare än döden. Gud kan uppväcka döda. 

Dina döda ska få liv igen, deras kroppar skall uppstå, som profeten 

Jesaja säger idag. 

Och det är inte bara en andlig uppståndelse alltså; det var inte 

Lasarus ande som svävade ut ur graven, utan han steg ut som 

densamme han var innan han dog, med kropp och själ. 

Men, tänker du kanske, kroppen ligger ju i jorden, ben eller aska, 

och det är ju där den vilar efter döden. 

Jag tror att det är just detta evangelierna vill berätta; vi ska uppstå 

med kropp och själ, en ny och förvandlad kropp men ändå en 

kropp. 

Så som Lasarus uppstod, och så som Jesus uppstod. 

Men Lasarus uppståndelse är inte densamma som vår. Han dog ju  

igen,senare, när vet vi inte. 

Vi dör, och kommer aldrig tillbaka till jorden igen. 

Det finns de som varit nära döden, men som kommit tillbaka till 

livet; under en kort medvetslöshet eller hjärtstillestånd. 

Och det de berättar om den värld de mött på andra sidan är 

märkvärdigt och nästan lika ofattbart som att en död människa 

skulle kunna uppstå. 

De berättar om ljuset, friden, kärleken och den obeskrivliga glädjen 

där. Allt som vi förknippar med paradiset mötte de där. 

Och somliga av dem upptäcker förvånat att trots att de 

lämnat sin kropp i sjuksängen eller vid en olycksplats, så 

upplever de tydligt att de har en kropp. Någon uttrycker det 

som att han kan känna varenda ben i kroppen. Detta säger jag 

för att jag är övertygad om att Gud har skapat oss kroppsliga 

och vi kommer att uppstå kroppsliga. Vi är inte på väg mot en 

andevärld, utan mot en värld lik vår materiella värld, men 

bara så mycket skönare. Gud ska skapa nya himlar och en ny 

jord, säger Bibeln. 

De som har upplevt detta, har blivit helt förändrade. Tron och 

insikten om att det här livet är en resa, en väg mot en annan 

värld och ett annat liv, påverkar oss starkt. Även oss som inte 

besökt världen på andra sidan. Tror vi att detta livet är 

förspelet, inledningen på ett annat liv, att detta livet har en 

fortsättning efter döden, då blir mycket annorlunda. 

Livet förändras ungefär på samma sätt som efter en svår kris, 

när man varit nära döden: 

- Pengar och ägodelar blir mindre viktiga. 

- Relationer till familj och vänner blir viktigare 

- Karriär och status blir meningslösa. 

- Ovänskap blir plågsam och jag blir mera angelägen om att 

leva i fred med andra. 

- Jag vill förlåta och vill be om förlåtelse. 

Allt det här skulle man kunna sammanfatta med det korta 

budskap som en amerikansk konstprofessor, numera pastor, 

fick av Jesus själv, under en nära döden upplevelse, när han, 

som alla andra som varit där, ville stanna kvar i paradiset: 

Jesus sa: Du har en uppgift kvar på jorden, att älska dina 

medmänniskor. 

 



Konstigare än så är det inte, det här med kristen tro. Den handlar 

om att Gud älskar oss, mer än vi kan förstå. För att visa sin kärlek 

sänder han sin son, Jesus Kristus, med budskapet om att Gud vill 

förlåta oss, och uppmanar oss att älska varandra, som han älskar 

oss. 

Det är det hela, och det är livets mening; att älska varandra. 

Detta är centrum och allt annat är utsmyckningar.  

Ett liv utan kärlek är meningslöst, hur framgångsrika och välbärgade 

vi än blir. 

Och Gud är kärlek. Därför behöver vi Guds hjälp och kraft att älska. 

Amen 

 

 


