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innehåll
1 Guds barn dör aldrig
2 Herre, det kan väl inte vara sant?
3 Herre, hur kunde du?
4 Herre, kan vi göra en överenskommelse?
5 Herre, varför har du glömt mig?
6 Herre, lyssnar du inte?
7 Herre, varför är det så svårt att tala om det?
8 Herre, får jag gråta?
9 Herre, påminn mig att jag aldrig är ensam
10 Herre, påminn mig om vem jag är
11 Herre, jag kan inte, men du kan
12 Herre, ändra min ängslan till insiktsfull förväntan
13 Herre, påminn mig: inte hur länge, utan hur
14 Herre, hjälp mig att klara ut saker
15 Herre, tack för nattvarden
16 Herre, säg om och om igen att du älskar mig
17 Herre, lär mig tänka rätt
18 Herre, håll hoppet vid liv
19 Herre, vem ska ta hand om dem?
20 Herre, låt mig få höra din förlåtelse en gång till 
21 Herre, hur ser det ut på andra sidan?
22 Herre, varför tar du inte hem mig?
23 Herre, gå med mig
24 Herre, låt mig sova tryggt
25 Herre, ta hem mig
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Guds barn dör aldriG
”Jag [Jesus] är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig 
ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska 

aldrig någonsin dö.” (Joh 11:25–26)

”Kommer jag att dö?” flämtade den svårt skadade mannen. 
Pastorn som hastigt kallats till sjukhusets akutmottagning tve-
kade ett ögonblick innan han svarade: ”Guds barn dör aldrig.” 
Sedan tog han försiktigt den döendes mannens hand och förde 
honom med ett fast grepp om Guds levande ord till Frälsarens 
försonande kors och tomma grav. 

Ja, Guds barn dör. De är inte undantagna från den grym-
me skördemannens lie. Också för dem är tiden här på jorden 
uppmätt i dagar, månader och år. För några är tiden lång, för 
andra kort. Med åren avtar krafterna, sjukdomar sätter sina 
spår och olyckor tar ut sin tribut även på Guds barn. Och till 
sist kommer deras själ att lämna den kropp där de bott under 
den tid som var bestämd för dem här på jorden.

Guds barn vet att de kommer att dö. Rätt så tidigt i livet 
möter de döden när ett husdjur dör eller när mor- eller far-
föräldrar tas ifrån dem. Sedan frågorna om döden en gång 
dykt upp verkar de aldrig upphöra. Fast de troende vet att de 
kommer att dö till slut verkar detta faktum ofta bara sväva vid 

horisonten. Men när döden inte bara knackar på dörren utan 
törnar rakt in i livet slår verkligheten hårt. Och frågorna får en 
mera intensiv och sökande ton. 

I mötet med döden har Guds barn inte bara frågor, utan de 
vet var man hittar svaren. 

Gud vare tack, de känner honom som kallar sig själv Upp-
ståndelsen och Livet. Uppståndelsen och livet är så nära för-
bundna med Jesus att han kallar sig så. Bara han som uppstod 
ur graven som bevis för att synden är försonad och döden 
övervunnen kan erbjuda uppståndelse åt dödliga som är döen-
de. Bara han, vars lidande, död och uppståndelse betalade för 
synden, kan ge ett liv som aldrig tar slut åt dem som drar sina 
sista andetag här på jorden. 

Så låt frågorna komma upp till ytan och din ängslan bubbla 
upp. Genom Guds nåd ser den kristne i tro på Jesus, honom 
som är Uppståndelsen och Livet. Tack vare honom vet de att 
Guds barn aldrig dör.

  

Bön

Herre Jesus, du känner min ängslan och oro. Vart kan jag 
vända mig? Vad kan jag göra? Led mig till dig och dina löften. 
Hjälp mitt hjärta att höra och hålla fast vid denna välsignade 
sanning: I dig har jag ett liv som aldrig tar slut utan ska nå sin 
fullkomning med dig i himlen. Amen.
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