
Kära bröder & systrar, 
 

- Idag så ska vi tala om ett ämne som skrämmer dom flesta. Ett 
ämne som när jag var liten gjorde att jag låg vaken på kvällarna av 
rädsla.  
 

Det är en sak som många vill undvika och som man stöter bort när 
någon börjar tala om det. 
 

- Det är ett ämne som jag påminns om nästan varje dag när jag tar 
min dotter till skolan. 

 
På vägen till hennes skola så åker vi förbi en begravningsplats vid 
Svingeln där det står: ”Tänk på döden”. 
 

- Detta är ett mycket svårt ämne. Vi har nog alla fått gå igenom att 
ha fått förlora nära och kära till döden och den oerhörda smärta 
som det innebär. 

 
Och detta blir en påminnelse även om människor försöker förtränga det 
att också vi en dag kommer att dö. 
 

- Denna sommar så har dödens verklighet kommit mig närmare än 
på mycket länge. 

 
Min fru hade ett missfall då vi gick miste om vad som skulle blivit vårt 
fjärde barn om det fick födas.   
 

- Och ovanpå detta så fick min fru genomgå en operation som om 
hon inte hade gjort den kunde ha lett till att hon dog. 

 
Natten till lördagen tillbringade jag i väntrummet på akuten för att sy 
några stygn i huvudet efter en olycka och man börjar tänka på hur 
sårbara vi egentligen är och hur kort livet kan vara. 
 

- Tänker du på döden? Är du redo för den dag då du kommer att dö? 
 



Även om vi inte vill det så kommer vi en dag att dö och denna dag kan 
komma fortare än vi tror. 
 

- Finns det då något hopp om räddning från döden? Finns det någon 
som har makten att rädda oss från gravens djup? 

 
Det är detta jag ska tala om idag. Utifrån vår text i Lukas 7 kommer vi att 
få möta en hednisk officer vars tjänare håller på att dö och en änka som 
är på väg att begrava sin ende son. 
 

- I dessa desperata och fruktansvärda situationer så får vi hopp om 
att det också finns räddning för oss.    

 
Vänligen gå med mig till Lukas 7:1-17: 
  
1
När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket, gick han in i Kapernaum. 

2
En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren 

var sjuk och låg för döden. 
3
Då officeren fick höra talas om Jesus, 

skickade han några av judarnas äldste till honom och bad honom 

komma och bota hans tjänare. 
4
De kom till Jesus och bad honom ivrigt: 

”Han är värd att du gör detta för honom. 
5
Han älskar vårt folk, och det 

är han som har byggt synagogan åt oss.”  
6
Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset, då officeren 

skickade några vänner och lät hälsa honom: ”Herre, gör dig inte 

besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. 
7
Därför ansåg jag 

mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord, så blir min 

tjänare frisk. 
8
Jag är själv en man som står under andras befäl, och jag 

har soldater under mig. När jag säger till en: Gå, så går han, och till en 

annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det, så gör han 

det.” 
9
När Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände 

sig om och sade till folket som följde honom: ”Jag säger er: Inte ens i 

Israel har jag funnit en så stark tro.” 
10

Och de som skickats ut vände 

tillbaka och fann tjänaren frisk.  
11

Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans 

lärjungar och mycket folk följde med honom. 
12

Just som han närmade 

sig stadsporten, se, då bar man ut en död. Han var sin mors ende son, 

och hon var änka. Mycket folk från staden gick med henne. 
13

När 

Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sade till 



henne: ”Gråt inte.” 
14

Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna 

stannade och han sade: ”Unge man, jag säger dig: Stå upp!” 
15

Då satte 

sig den döde upp och började tala, och Jesus gav honom åt hans mor. 
16

De greps alla av fruktan och prisade Gud och sade: ”En stor profet har 

trätt fram ibland oss”, och: ”Gud har besökt sitt folk.” 
17

Och detta tal 

om honom gick ut i hela Judeen och trakten däromkring. 

 
[Bön] 
 

- I denna text så har vi två desperata situationer där det naturligt 
sätt inte finns någon lösning. 

 
Och det samma gäller när vi tänker på vår egen död. Den är ofrånkomlig 
och mänskligt talat så är vi utan hopp. 
 

- Men som vi just läst, det är inte hopplöst, det finns en som har 
makt att rädda oss från döden och det är Jesus.  

 
I dessa två händelser så vill jag att vi ska lägga märke till två saker: 
 

1. Vår ovärdighet och Jesu värdighet. 
2. Vår oförmåga och hans makt. 

 
Men vi ska även hur vi bör gensvara till båda dessa punkter. 
 

- Låt oss börja med att se på vår ovärdighet och Jesu värdighet i den 
första händelsen med officeraren vars tjänare var dödligt sjuk. 

 
I slutet på Jesu slättpredikan i avsnittet innan så säger Jesus att det inte 
räcker med att bara kalla honom Herre, Herre utan att göra vad han 
säger. 
 

- Och här i detta kapitel så får vi ett underbart exempel i hur 
officeraren sätter sin tro till Jesu ord. 

 
Efter att ha haft sin predikan så går Jesus in i Kapernaum. Och där fanns 
en officerare som hade en tjänare eller ordagrant slav som han satte 
stort värde på. 



 
- Och här med värde så var det inte bara att han såg slaven som om 

han var av materiellt värde utan denne slav var högt aktad och 
älskad av sin Herre. 

 
Problemet här var att slaven låg för döden. Läkarna hade gjort sitt och 
det fanns ingen utväg men så hade officeraren hört om Jesus och skickar 
i väg judarnas äldste till honom. 
 

- Stadens äldste kommer till Jesus och ber honom ivrigt att han ska 
ordagrant ”rädda” officerarens slav.  

 
Varför ska då Jesus bry sig om denna hedning och hans slav? Och varför 
ska Jesus bry sig om oss? 
 

- All form av mänsklig religion säger att vi måste förtjäna att bli 
räddade. Vi måste visa på vår godhet för att bli accepterade inför 
Gud. 

 
Det var detta som Martin Luther så förgäves försökte. Han såg sin 
inneboende synd och var skräckslagen över att en dag behöva dö och få 
stå ansvarig inför Gud på domens dag. 
 

- Han försökte allt vad han kunde genom att späka sig och försöka bli 
tillräckligt god för att bli accepterad inför Gud, men ju mer han 
försökte ju mer medveten blev han över sin egen ovärdighet inför 
Gud. 

 
Även dom judiska äldste nalkades Jesus med ett gärningsbaserat fokus. 
Varför skulle då Jesus komma och bota denne mans slav? 
 

- I slutet på vers 4 så sa dom: ”Han är värd att du gör detta för 
honom” och sen så ger dom två skäl:     

 
1. För han älskar vårt folk 
2. Han har byggt synagogan åt oss.  

 



Det har spekulerats i om denna officierare kanske var en proselyt till 
judendomen men i så fall borde de äldste sagt mer än att han bara 
älskar vårt folk utan att han också älskar Gud. 
 

- Men det intressanta är att dom lyfter fram hans gärningar för att 
visa att han är värdig och skulle förtjäna att Jesus skulle komma och 
hjälpa honom. 

 
Och är det inte så människor tänker om Gud. Om han verkligen finns och 
är god så måste han ju släppa in mig i himlen. 
 

- Jag har betalt min skatt, jag har inte varit otrogen mot min fru och 
så har jag skänkt pengar till välgörenhet. 

 
Därför så måste Gud acceptera mig. Men problemet är att vi är precis 
som Luther. Vi är inte värdiga att få nalkas Gud. 
 

- Vi har gjort fler synder än vi kan minnas och komma ihåg. Det 
spelar ingen roll hur många tusen goda gärningar vi än försöker 
göra. Dom kan inte göra oss värdiga. 

 
Vår synd är fortfarande där och vittnar mot oss att vi är ovärdiga. 
 

- Det var detta officeraren förstod att han inte var värdig att nalkas 
Jesus.  

 
Efter att Jesus hade börjat gå med de äldste mot mannens hus så efter 
vidare reflektioner så sänder officeraren ut några vänner med ett nytt 
medelande till Jesus.  
 

- Kanske hade någon meddelat officeraren vad de äldste hade sagt 
eller kanske han själv hade reflekterat över sitt eget tillstånd. 

 
När Jesus inte var långt borta från hans hus så kom hans vänner till Jesus 
med meddelandet i vers 6-7: 
 

- ”Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt 
tak. 7Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig.        



 
Denna man hade en sann självkännedom. Han insåg att han inte var värd 
att nalkas Jesus. 
 

- De äldste försökte framställa officeraren som värdig, men han hade 
en bättre kunskap om sig själv. 

 
Vi kanske kan lura oss själva eller kanske andra kan hjälpa till att lura oss 
att vi är värdiga.  
 

- Men sanningen är den att vi inte är värdiga att nalkas Gud som 
beskrivs som en förtärande eld.  

 
I Uppenbarelseboken så brister aposteln Johannes i kap 5 ut med vem är 
värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?  
 

- Till hans förfäran så upptäckte han att det inte fanns någon i varken 
himlen eller på jorden. Och han grät bittert. 

 
Vem av oss är värdig att få kliva in inför Gud vid hans himmelska tron? 
Ingen 
 

- Precis som Johannes grät över att ingen kunde öppna bokrullen och 
bryta dess sigill så bör vi gråta över att det inte finns någon som är 
värdig att få nalkas Gud. 

 
Men till Johannes så säger en av de äldste: ”Gråt inte! Se, lejonet av Juda 
stam, Davids rotskott, (alltså Jesus) har segrat, och han kan öppna 
bokrullen och bryta dess sju sigill.”  
 

- Officeren var ovärdig, vi är ovärdiga men det finns en som är värdig 
nämligen Jesus Kristus. 

 
För att kunna bli räddade från döden så måste vi inse vilka vi själva är 
och hur vi omöjligt kan förtjäna detta. 
 



- Men vi måste också förstå vem Jesus är att han är värdig. Det är 
bara han som å våra vägnar är värdig att som en medlare kliva in 
inför Fadern. 

 
Detta förstod officeraren när han sa: Men säg ett ord, så blir min 

tjänare frisk.   

 
- Lägg märke till vad det är han säger: Men säg ett ord, så blir min 

tjänare frisk.   

 
Han insåg Jesu värdighet och auktoritet. Och för att illustrera vad han 
just sagt så sa officeraren:  
 

- 8
Jag är själv en man som står under andras befäl, och jag har 

soldater under mig. När jag säger till en: Gå, så går han, och till en 

annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det, så gör 

han det.” 
 
Ordet för officerare här i Lukas 7 kommer från det grekiska ordet för att 
regera över hundra och beskrev en officerare som hade ungefär 100 
personer under sig. 
 

- Som en högt uppsatt militär så visste han vad det innebar att lyda 
under någon annans auktoritet, men också vad det innebar att ge 
order. 

 
Han kunde bara säga gå, kom eller gör det så skulle de som var under 
hans auktoritet göra det de blev tillsagda att göra. 
 

- På samma sätt så ber han Jesus att bara säga ett ord. Detta är 
verkligen att erkänna att Jesus är värdig och har auktoriteten över 
den andliga och fysiska världen så att han kunde bota hans döende 
slav med ett enda ord.  

 
När Jesus hörde detta så står det: ”förundrade han sig över honom och 
vände sig om och sade till folket som följde honom: ’Jag säger er: Inte 
ens i Israel har jag funnit en så stark tro.’” 
 



- Detta ord att förundra sig används bara en annan gång i NT om 
Jesus i Markus 6:6 då Jesus efter att man förkastat honom i hans 
hemstad förundrades över deras otro.  

 
Men här så förundrades han över denna hednings tro som blir till en läxa 
för lärjungarna och folket som följde Jesus men även för oss att vi 
behöver förtrösta på hans ord. 
 
Själva helandet nämns inte ens i texten, men när de som skickats ut 
kommer tillbaka så finner de slaven frisk. 
 

- Räddningen bestod inte i officerarens värdighet, prestation eller 
förmåga utan skedde helt av nåd genom tro. 

 
Dom judiska äldste berömde mannen för hans goda gärningar, Jesus 
däremot lyft fram mannens tro.  
 

- Han hade inte funnit en sådan tro i hela Israel. En tro som inte var 
baserad på gärningar, en tro som inte tänker att Gud kommer 
rädda byggt på om man har gjort något för att förtjäna det. 

 
Utan en tro som förtröstar på att Gud frälser oavsett vem man är eller 
vad man har gjort eller inte har gjort.  
 

- Det var denna tro som frälste Martin Luther. Han som i sin 
orättfärdighet och synd plågats över blotta tanken över att en dag 
dö och få möta Gud. 
 

Men en dag så läste han Rom 1:17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i 
evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva 

av tro. 
 

- Här så gick det upp för honom att det inte hängde på hans egen 
rättfärdighet utan på att ta emot Guds rättfärdighet som 
uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet: Den 

rättfärdige skall leva av tro. 
 



Här så fick Martin Luther frid med Gud som det står i Rom 5:1 När vi 
alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid/fred med Gud. 
 

- Hur kan då du och jag bli räddade från dödens klor? Vi måste inse 
att vi är ovärdiga, att vi omöjligt i all vår synd kan nalkas Gud. 

 
Vi måste också tro att Jesus är värdig, att han förmår att rädda oss och vi 
måste förtrösta på honom och hans ställföreträdande död och 
uppståndelse och inget annat för att bli räddade. 
 

- Ef 2:8-9 säger: 8Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er 
själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen 
skall berömma sig. 

 
Du kanske inte har så stor tro som officeraren. Men det är inte storleken 
på tron som det hänger på. Jesus säger på ett annat ställe att till och 
med tro som ett senapskorn kan förflytta berg. 
 

- Allt som krävs är att du likt officeraren inser din ovärdighet, 
Jesu värdighet och hans auktoritet. Att bara han kan rädda dig och 
att du förtröstar på honom som om det gällde liv eller död. 

 
För det är verkligen det som det handlar om som vi sjöng i sången Rock 
of ages: Wash me Savior or I die! 
 

- Tvätta mig ren Herre: Annars så dör jag. Du måste komma till slutet 
av dig själv. Jesus är ditt enda hopp, den ende som kan frälsa dig. 

 
Rena mig Frälsare annars dör jag och går evigt förlorad. 
 

- Vi har nu sett vår ovärdighet och Jesu värdighet och vårt behov att 
förströsta på honom i tro. 

 
Låt oss nu gå till nästa händelse med änkan vars son är på väg att 
begravas och se vår oförmåga och Jesu makt. 
 



- Låt oss stanna upp för ett ögonblick. Glöm att du är här på 
Kortedalaforum och tänk dig för ett ögonblick att du är denna änka 
som just har förlorat din ende son. 

 
Kanske något av det värsta man kan gå igenom är att förlora ett barn. 
Det är helt obeskrivligt.  
 

- Tänk dig som denna änka att du befinner dig i detta 
begravningståg.  

 
Tidigare så hade du gått samma väg och begravt din egen man. Och i 
denna kultur då man inte hade ett socialt skydd och ålderdomshem så 
innebar det att när du förlorade din son att du också förlorat den som 
skulle ta hand om dig på ålderns höst. 
 

- Du var helt utlämnad till andra människors välvilja. Enligt judisk sed 
efter att man försäkrat sig att personen i fråga var död så begravde 
man personen samma dag utanför staden och detta ofta vid 
solnedgången. 

 
Och tänk dig in i denna kvinnas situation. Här så går du och har förlorat 
allt. Du och folkmassan som följer båren med den döda kroppen gråter 
högljutt. 
 

- Situationen är minst sagt hopplös. Och mina vänner detta är precis 
den situation som varje människa i sitt opånyttfödda tillstånd 
befinner sig i.  

 
Bibeln beskriver människan som andligt död och blind till det som har 
med Gud att göra. Hon är helt oförmögen att rädda sig själv.  
 

- En död människa kan inte gensvara. Det är omöjligt. Så när vi 
predikar evangelium för en människa så även om de på det 
mänskliga planet kan prata med oss så som andligt döda så kan 
dom inte gensvara till Gud. 

 
- Det som krävs är ett gudomligt mirakel. Den döde sonen kunde inte 

ens tro. Änkan hade ingen tro. 



 
Allt var helt hopplöst, men så kommer Jesus med följe. När han börjar 
närma sig stadsporten så möter han begravningståget. 
 

- Och i vers 13 så händer något fantastiskt: 13
När Herren fick se 

henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: ”Gråt 

inte.”  

 
Han såg henne i all hennes elände och fick medlidande för henne. I en 
senare händelse då Jesus uppväcker Lasarus från de döda så innan han 
gör det så står det hur han gråter med de sörjande. 
 

- Vi har en Frälsare som inte bara kallt tittar på när han ser oss i vår 
synd och vårt elände. 

 
Vi har en Frälsare som känner med oss, och som i Heb 4:15 beskrivs i sin 
medlande roll som en överstepräst som har medlidande med oss i vår 
synd och som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 
 

- Har du och jag detta medlidande med människor. Känner vi med 
dom i deras svårigheter.  

 
Identifierar vi oss med dom som befinner sig i lidande och prövningar? 
Är vi där för dom? 
 

- Här så tror jag vi alla har mycket att lära och må vi be att vi genom 
den helige Andes hjälp skulle bli uppmärksamma på och se 
människor i deras lidande. 

 
Och detta så att vi inte bara står och kollar på utan att aktivt visar vårt 
medlidande med dom som går igenom svårigheter.   
 

- Vad säger då Jesus här till kvinnan som var helt oförmögen att 
rädda sin son? Gråt inte! Om det inte vore för vad han strax skulle 
göra så vore detta den värsta formen av förolämpning. 

 



Men inte när Jesus säger det. Han går fram till båren och rör vid den 
något som enligt lagen skulle gjort honom ceremoniellt oren (4 Mos 
19:11, 16). 
 

- Men inte Jesus. Istället för att bli oren så visar han sin makt genom 
att ge liv åt den döde. 

 
Dom som bär på båren stannar och så befaller Jesus den döde: ”Unge 
man, jag säger dig: Stå upp!” 
 

- Och då sätter sig den döde upp och börjar tala och Jesus ger 
honom åt sin mor. 

 
Tänk om man kunde varit där och få bevittna denna händelse. Det vore 
rent fantastiskt.  
 

- Men mina vänner det är precis detta som sker varje gång en 
människa kommer till tro. 

 
Bibeln säger att den naturliga människan inte kan ta emot det som 
tillhör Guds Ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå 
det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt (1 Kor 2:14).  
 

- Hon är helt oförmögen och andligt död gentemot Gud. Så det som 
måste ske är att Gud med sin makt genom evangeliet gör en 
människa levande så att hon kan tro. 

 
Mina vänner vi är helt oförmögna att frälsa oss själva, frälsningen är helt 
ett Guds verk.  
 

- Självaste omvändelsen och tron är en Guds gåva. Men även om 
frälsningen helt är ett Guds verk så får vi inte heller förringa 
människans ansvar. 

 
Hon är befalld att omvända sig och tro, men hon kan inte göra detta 
utan att Gud gör henne levande. 
 



- Att överhuvudtaget i sanning bekänna att Jesus är Herren är inget 
som en människa naturligt sätt kan göra annat än i kraft av den 
helige Ande (1 Kor 12:3). 

 
Det är denna sanning vi måste komma tillbaks till i vår evangelisation att 
vi inser vår oförmåga och Jesus makt så att vi inte förlitar oss på 
mänskligt list eller taktik utan på den helige Andes kraft. 
 

- Det är inte svårt att manipulera fram ett ytligt avgörande eller 
bekännelse. 

 
Men ett sant frälsningsverk är bara något som Gud genom sin makt kan 
göra. 
 

- Lika oförmögna som vi är att uppväcka en död människa lika lite 
kan vi frälsa en människa. 

 
Varför har vi drabbats av en sån otro att vi själva måste manipulera fram 
avgöranden. 
 

- Varför inte istället förtrösta på Gud och hans väldiga kraft och som 
Mark Dever har sagt:  

 
”Jag ska predika evangeliet som en gentleman, att försöka övertyga, 
men med vetskapen att jag inte kan omvända och sen kliva tillbaks 
medans Gud använder all sin kraft för att överbevisa, omvända och 
förändra syndaren. Då kommer vi tydligt att se vem som verkligen kan 
väcka döda till liv. ” 
 

- Hur reagerar då folket till det som just har skett. Jo fruktan grepp 
alla och de ärade Gud och sa: En stor profet ha uppstått ibland oss 
och Gud har besökt sitt folk. 

 
Här så kommer ett viktigt tema fram som nästa del av kapitel 7 kommer 
att tala om. Och detta är: Vem är Jesus? 
 



- Folket insåg att han var en profet. Deras tankar gick förmodligen till 
Elia och Elisa som var dom sista beskrivna personerna att uppväcka 
döda, nämligen två kvinnors söner.  

 
Det finns också ett fall då en död man uppstår efter att ha kommit i 
kontakt med Elisas ben (2 Kung 13:21). 
 

- På över 800år så hade man aldrig hört om någon som uppväkts 
från de döda.  

 
Parallellerna till Elia och änkan som vi läste inledningsviss på mötet är 
anmärkningsvärda. Även Elia möter änkan vid en stadsport. Båda 
sönerna dör, uppväcks och ges till sin mamma. 

  
- Men skillnaderna är också slående. Elia bär upp den döde pojken 

på övervåningen och lägger honom på sin säng, protesterar mot 
Gud varför detta har hänt änkan, sträcker sig ut över pojken tre 
gånger och vädjar till Gud att pojken ska uppstå. 

 
Jesus däremot har medlidande med änkan och befaller med sin egen 
auktoritet pojken att genast stå upp och det sker. 
 

- Jesus visar här att han är mäktigare än dessa profeter. I själva 
verket är han Gud själv.  

 
Fortsättningen i detta kapitel kommer att handla om Jesu identitet. 
Folket säger inte bara att Jesus är en profet. 
 

- Dom säger också att Gud har besökt sitt folk. Å hur rätt deras 
uttalande var även om dom inte vid detta tillfälle förstod det. 

 
Dom såg bara Jesus som en profet och såg de under han hade gjort som 
om Gud hade besökt dem. 
 

- Men i själva verket så var det Gud själv kommen i köttet som här 
hade besökt dom. 

 
Att säga att Gud här hade besökt dom var ett oerhört stor uttalande.  



 
- Sedan den sista boken i GT hade skrivits: Nämligen Malaki så var 

den allmänna synen bland många att Gud hade dragit sig bort och 
lämnat sitt folk. Det fanns inte längre några profeter som talade 
Guds ord. 

 
T.ex. så står det i den icke inspirerade med ändå av historiska skäl 
intressanta boken 1 Mackabeerbokens 9:27: 
 

- Att det var stor nöd i Israel som det inte hade varit sedan tiden då 
profeterna upphörde att visa sig ibland dem. 

 
Men här så insåg dom att Jesu verk vittnade om att Gud på nytt hade 
besökt sitt folk och att en profet hade uppstått ibland dem, även om han 
var mer än en profet. 
 

- Detta ledde till att ryktet om Jesus spreds i hela Judeen och trakten 
däromkring. 

 
I denna händelse så får vi den viktiga principen att lika oförmögen som 
den döde var att kunna rädda sig själv, lika oförmögna är vi att kunna 
rädda oss själva eller någon annan för den delen.        
 

- Jämför vi dessa båda händelser så ser vi att Gud inte har anseende 
till person.  

 
Han kom till den hedniska officerens undsättning som var en man med 
inflytande och social status. 
 

- Men likväl så visade han medlidande med en änka utan social 
status och inflytande. 

 
Om han kunde komma till deras undsättning så kan han hjälpa vem helst 
som inser sin ovärdighet, oförmåga och förtröstar på honom. 
 

- Den sjuke slaven och den döde sonen var likväl ovärdiga och 
saknade förmågan att rädda sig själva men Jesus frälste dom. 

 



Även om den sjuke slaven och änkans son uppväcktes från de döda så 
kom de en dag att dö. 
 

- Och det är samma problem som vi har. En dag så kommer vi att dö. 
Vem kan frälsa oss från döden? 

 
Det är här evangeliet, den goda nyheten om Jesus kommer in. Änkans 
ende son blev räddad. 
 

- Men Gud Fadern han sände sin ende son till denna värld för att dö 
så att vi kan bli räddade från döden. 

 
På detta sätt älskade Gud världen att han gav den sin ende Son för att 
den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16). 
 

- Tänk dig vilken kärlek. Officeraren ville inte att hans slav skulle dö. 
Änkan hade gjort allt vad hon kunnat för att undvika sin ende sons 
död men Fadern sände sin ende son för att dö för att rädda oss 
från döden. 

 
Och Jesus själv gick frivilligt döden till mötes för att vi ska kunna bli 
räddade. 
 

- Det är som Heb 2:14-15 säger: 
14

Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på 

liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle 

göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 
15

och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela 

sitt liv. 

 
- Men det var inte bara det att Jesus den värdige dog pga. vår 

ovärdighet och synd, han uppväcktes också från de döda och 
besegrade dödens makt. 

 
Och därigenom så garanterar han också att alla vi som kommit till 
omvändelse och tro kommer att uppstå med honom. 
 



- Genom sin uppståndelse så besegrade han döden. Döden är 
uppslukad och segern vunnen (1 Kor 15:54). 

 
I Joh 11:25 säger Jesus: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på 
mig ska leva om han än dör. 
 

- Min vän: om du verkligen tror på Jesus så behöver du inte frukta 
döden utan kan glädja dig i att se fram emot uppståndelsen då du 
för alltid ska få vara med Jesus. 

 
I början på denna predikan så nämnde jag om ingången till 
begravningsplatsen vid Svingeln där det står: ”Tänk på döden” 
 

- Och detta är något väldigt viktigt att vi alla är redo för den dag då vi 
kommer att dö. 

 
Vid samma begravningsplats så står det också: ”Tänk på livet.” Detta är 
också något mycket viktigt att vi tänker på hur kort detta liv är så att vi 
tar vara på varje tillfälle och lever för evigheten med målet att förhärliga 
Gud genom våra liv. 
 

- Men för oss som kristna så blir denna text inte bara en påminnelse 
om detta livet utan också om uppståndelselivet. 

 
Hur vi föralltid i våra uppståndelsekroppar kommer att få åtnjuta Gud. 
Tänk på detta. Tänk på hur fantastiskt det är att för alltid få vara med 
Gud. 
 

- På den dagen så kommer vi att få förenas med våra nära och kära 
syskon som har insomnat i Herren och mest av allt vi kommer att 
förenas med vår underbare Frälsare och Herre: Jesus Kristus. 

 
Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller 
ned, han som döden för mig led, när han tar mig i sin hand och leder mig 
till löftesland. Vilken underbar dag det ska bli. 
 

- Låt oss prisa och tacka Herren för hans underbara frälsning och 
tillsammans sjunga denna härliga hymn. 


