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Kristus har övervunnit döden. 
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön: Käre himmelske Fader! Vi tackar dig för att du har övervunnit döden genom att du 

lät din Son dö för alla våra synder och sedan uppväckte honom ur graven. Kom med din 
helige Ande och uppväck oss genom ordet och sakramenten och ge oss tron i våra hjärtan så 
att vi en gång på den yttersta dagen får uppstå med våra kroppar till evigt liv. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. 

Predikotext. Luk. 7:11-17. Änkans son i Nain. 
11 Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde 

med honom. 12 Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors 
ende son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. 

13 När Herren såg 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 överlämnade 
honom åt hans mor. 

16 Alla greps av fruktan och prisade Gud och sade: "En stor profet har uppstått bland oss", 
och: "Gud har besökt sitt folk." 17 Och detta ord om honom gick ut i hela Judeen och i hela 
landet däromkring. 
Denna söndags ämne i evangelieboken är ”Frigjorda ur förgängelsens träldom”. Det 

betyder att vi har blivit befriade från dödens fängelse där djävulen råder och insatta i Guds 
barns frihet där Kristus råder genom syndernas förlåtelse och de dödas uppståndelse. 

Vi möter i vår text ett sorgetåg i Nain. Den döde var en ung man och sin mors ende son 
och hon var änka. Nu har både maken och sonen dött och hon är helt ensam i sin sorg. 
Många människor i staden går med i begravningståget och där råder sorg, gråt och klagan. 

Då kommer Jesus och förbarmar sig över den olyckliga änkan. Han säger till henne: Gråt 
inte! Så går han fram och rör vid båren och bärarna stannar. Jesus talar till den döde och 
säger: Unge man, jag säger dig: Stå upp! Det är Jesu mäktiga ord som ljuder. Han är Guds Son, 
Gud själv, och därför sker också precis det han säger. Den döde unge mannen sätter sig upp 
och börjar tala och Jesus ger henne sonen levande tillbaka. Vilken glädje för modern! 

Jesus gjorde detta av sin stora kärlek till oss människor. Han ville visa att han också har 
makt över döden och att han verkligen är Gud.  

Alla människorna greps både av fruktan och av glädje. De prisade Gud och sa: ”En stor profet 
har uppstått bland oss” och ”Gud har besökt sitt folk”. Det som skedde omtalades sedan i hela det 
judiska landet.  

Sedan Lukas skrivit ned denna berättelse har berättelsen också nått oss och miljontals 
människor runt hela världen. Förkunnelsen om att Jesus har all makt i himmelen och på 
jorden hörs överallt där Bibelns ord förkunnas. Så kan vi också idag vara vissa om att Jesus 
har makt att uppväcka oss från döden. Han är Livets Herre. 

Många idag tänker tyvärr att kristendomen bara är en religion bland många andra och 
att den endast består av mänskliga tankar om Gud. Man kan därför inte alls veta vad som 
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skall ske efter döden. Men Jesus själv gör anspråk på att Bibelns ord är något mycket, mycket 
mer. Det är Guds egen uppenbarelse till hela världen! Det är ett sant och visst och pålitligt 
ord, inspirerat av den Helige Ande. Genom profeter och apostlar och genom Jesus själv talar 
därför Gud också till oss idag, och vi kan lita på att ordet är sant. 

Låt oss därför se vad som är Jesu budskap genom Bibelns ord till oss om döden och 
uppståndelsen. Vi sammanfattar detta i tre punkter: 

1. Döden är Guds straff  för synden. 
2. Jesus har dött för hela världens synd. 
3. Genom evangelium har vi löfte om uppståndelse från döden. 

1. Döden är Guds straff  för synden. 
Redan direkt efter skapelsen syndade Adam och Eva svårt mot Guds bud. Så kom synden 

in i hela världen och genom synden döden. Döden är inte något naturligt. Människan är inte 
skapad för att dö utan för att leva i evighet hos Gud. Men när människorna följde djävulen 
och åt av den förbjudna frukten kom det straff  Gud hade bestämt. Han hade från början 
sagt till Adam:  

”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte 
äta, för den dag du äter av det ska du döden dö” (1 Mos. 2:16f). 
När Eva och sedan Adam ändå bröt mot detta bud sade Gud till Adam:  

I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är 
du, och jord ska du åter bli.” (v. 19) 
Efter syndafallet råder nu synden i hela världen. Om detta skriver aposteln Paulus: 

Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, 
alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda (Rom. 3:11f, citat från Ps. 14). 
Och Paulus betygar att synden är orsaken till att alla människor måste dö: 

Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden 
alla människor, eftersom alla hade syndat (Rom. 5:12). 
Döden är inte bara den kroppsliga döden utan dessutom den andliga döden och till sist 

den eviga döden. Den andliga döden innebär att vi har mist kontakten med Gud och istället 
står under djävulens välde. Paulus skriver: 

Ni var döda genom era överträdelser och synder (Ef. 2:1). 
Om den eviga döden säger Jesus att den kommer över alla otroende på domens dag. Han 

säger:   
Dessa ska gå bort till evigt straff  (Matt. 25:46). 

Därför står det också i Hebreerbrevet: 
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer (Hebr. 10:31). 

2. Jesus har dött för hela världens synd. 
Men så kommer Guds evangelium, det glada budskapet om att Jesus genom sin död har 

övervunnit synden och dess straff. Guds Son blev människa för att han skulle bära alla våra 
synder och lida straffet för dem. Bokstavligen tog han på sig hela mänsklighetens synd och 
bar dem i sin kropp som ett syndoffer när han av Gud blev straffad med korsets död. Det är 
detta som Jesaja betygar i sin berömda predikan: 

Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi 
skulle få frid, och genom hans sår är vi helade (Jes. 53:5). 
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Observera att detta budskap gäller hela världen, alla människor i alla tider. Så blev Jesus 
vår ställföreträdare inför Gud. När vi tror och förtröstar på detta budskap får vi därför 
syndernas förlåtelse. Detta är den kristna kyrkans huvudbudskap. Kyrkans uppgift är inte i 
första hand att bedriva social verksamhet. När detta sker är det en följd av tron, men det är 
inte kyrkans centrala budskap. Det budskapet handlar endast om synd och nåd. Först skall 
synden avslöjas genom Guds lags predikan så att människan förstår att hon är en förlorad 
syndare. Det finns inte något hopp om räddning om människan med egna krafter försöker 
komma till Gud. Den vägen är stängd. Men genom evangeliets predikan får vi höra att alla 
våra synder är förlåtna. Den som tror detta budskap blir salig och får del i livets 
uppståndelse. 

Jesu ord till den döde unge mannen gäller därför också oss idag. Först förkunnas den 
andliga uppståndelsen genom dopet och tron. I ordet och sakramenten skänks syndernas 
förlåtelse och andligt liv till var och en som tror. Därför skall kyrkan predika både lag och 
evangelium. När lagen har utfört sitt verk får den förkrossade människan höra evangelium: 
Stå upp från dina synder! Kristus har burit dem i ditt ställe. Du är genom dopet uppstånden 
med Kristus och får nu leva i tron på honom. 

3. Genom evangelium har vi löfte om uppståndelse från döden. 
Genom ordet och sakramenten ges också löftet att det andliga liv som här börjar genom 

tron sedan skall fullbordas på den yttersta dagen genom kroppens uppståndelse och det 
eviga livet. Jesus har makt att uppväcka våra döda kroppar, även om de skulle ha blivit totalt 
förintade. Med samma kropp som vi nu har skall vi också uppstå på den yttersta dagen. 
Skillnaden är bara att vår kropp då skall bli förhärligad. Till den döde unge mannen i Nain 
sa Jesus: Stå upp! och så fick hans döda kropp nytt liv. Men detta liv var ändå bara tillfälligt. 
Han måste dö igen. Men händelsen visar oss att Jesus har makt att uppväcka döda. Så 
gjorde han också med Lasarus, som legat flera dygn i graven och börjat förmultna. På den 
yttersta dagen skall så våra kroppar uppväckas för att aldrig mer dö. Då är döden för alltid 
övervunnen och uppslukad genom Guds nåd och makt. Liksom Kristus uppstod med sin 
förhärligade kropp ur graven, skall också vi uppstå med förhärligade kroppar. Paulus skriver: 

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det 
som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk 
kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp (1 Kor. 
15:42ff). 
En kristen behöver därför inte längre frukta döden. När döden i sin hemskhet hotar oss 

på olika sätt genom sjukdom, olyckor och ålderdom och vi till sist blir avklädda allt, får vi 
hålla fram Guds löfte om att Kristus har övervunnit döden. Genom tron på honom får vi gå 
in i döden som nu är övervunnen. Döden blir istället vår himmelska födelsedag. Redan i vår 
dödsstund får vår själ vara hos Kristus i väntan på att sedan på uppståndelsens dag för alltid 
förenas med vår förhärligade kropp. Så skall vi sedan för evigt med uppståndna kroppar i 
glädje få vara hos vår himmelska Frälsare tillsammans med alla trogna i alla tider. 

Amen. 

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat 
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska 
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill 
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.  Amen.


