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Kyrkoherde Sten Rydh, Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön: Käre himmelske Fader! Tala till oss denna stund genom din Ande och ditt ord. Visa
oss den rätta vägen till himmelen. Hjälp oss att liksom Lasarus förtrösta på din frälsning och
bevara oss från all otro. Genom din Son, Jesus Kristus. Amen.
Predikotext. Evangeliet 1:a årg. Luk. 16:19-31. Den rike mannen och Lasarus.
Vid den tiden sade Jesus till fariséerna: 19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint
linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full
av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom
till och med och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid
Abrahams sida.
Även den rike dog och blev begravd. 23 I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se
Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över
mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här
elden. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och
Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en
stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och
inte heller kommer någon därifrån över till oss.
27 Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem
bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. 29 Men Abraham
sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men
om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.
31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas
ens om någon uppstår från de döda."
Strax innan vår predikotext börjar säger Jesus: ”Men förr ska himmel och jord förgå än att en
enda prick av lagen faller bort.” (Luk. 16:17). ”Lagen” betyder här inte bara lag i motsats till
evangelium, utan hela Guds ord. När man talade om Skriften på gamla testamentets tid
sade man ”Lagen, profeterna och skrifterna” eller kortare ”Lagen och profeterna” och allra
kortast bara ”Lagen”. Lagen eller Torah på hebreiska står alltså för Guds ord i Gamla
testamentet. Detta ord säger Jesus är fastare än himmel och jord. Så säger också Jesus i vår
text till den rike mannen om hans bröder: ”De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem.” (v.
29). Till detta ord har så den helige Ande lagt till nya testamentets skrifter. Jesus utlovade att
den helige Ande skulle komma över apostlarna. Han lovade: ”Men Hjälparen, den helige Ande
som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh.
14:26). Genom pingstens under gick detta i uppfyllelse. Därför skriver aposteln Paulus till
Timoteus: ”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom
tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning,
upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god
gärning.” (2 Tim. 3:15-17).
När en människa vill bli frälst och komma till himmelen skall hon inte följa sina egna
tankar. Den naturliga människan kan inte förstå Gud eller den rätta vägen till Gud. Synden
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gör henne blind. Aposteln skriver: ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för
oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor. 1:18). Världen kan inte lära känna Gud. Många
kloka människor försöker fundera ut egna vägar och gör sig en egen bild av vägen till Gud.
Men aposteln skriver: ”När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att
genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.” (1 Kor. 1:21).
Jesus ger oss idag ett exempel på världens dårskap och Guds vishet. Jesus talar dessa
varnande ord till fariséerna. Den rike mannen tillhörde en familj där man inte trodde på
Gud och hans ord. Han hade fem bröder och ingen av dem lyssnade på Mose och
profeterna. Ingen av dem trodde på Guds ord. Ingen av dem väntade på Messias som var
utlovad av alla profeterna. De levde bara för denna världens goda. De hade troligen gjort
många smarta affärer och samlat stora rikedomar. Det är inget fel i att vara rik, men
rikedom i kombination med ogudaktighet är en förbannelse. Hur många är det inte i dag
som har det ställt precis som den rike mannen. De bryr sig inte om Guds ord även om de
kanske har en yttre fromhet. De bryr sig inte heller om de fattiga som de skulle kunna hjälpa
med sina rikedomar. Allra minst bryr de sig om dem som Jesus kallar sina minsta bröder, de
kristna. Så lät den rike mannen den fattige Lasarus ligga vid hans port utan att ge honom en
enda brödbit. Hundarna fick äta av det som blev över, men inte Lasarus.
Lasarus plågades svårt. Det fanns ingen socialhjälp för honom. Hundarna kom och
slickade hans sår. Hans liv var en enda lång plåga i väntan på döden. Men ändå hade
Lasarus en stor andlig rikedom. Han förtröstade på Guds ord. Han visste att Gud var med
honom även om människor inte brydde sig om honom. Han hade lagen och profeterna i sitt
hjärta. Han väntade på den kommande Kristus som de alla profeterade om.
Ingenting säger att berättelsen är en liknelse. Jesus talar om en verklig människa som hette
Lasarus och som verkligen var en troende. Vi vet inte när han levde. Kanske var det långt
innan Kristus kom eller hade han nyligen levat och dött. Jesus känner varje människas
hjärta. Han visste precis hur det var ställt med både Lasarus och den rike mannen och alla
hans bröder. Så känner Jesus våra liv. Han känner ditt och mitt hjärta och vet hur vi har det
ställt. Han vet vem som är en sant troende människa och vem som är en hycklare. Han vill
att alla människor skall bli frälsta och han grät över Jerusalems obotfärdighet och otro.
Nu får vi veta hur det gick efter döden för både Lasarus och den rike mannen. Detta visar
också hur det går för alla människor. Den rike mannen kom till den plats som på grekiska
kallas Hades eller Gehenna. Vi kallar den platsen för helvetet. Ofta översätter man Hades
med dödsriket, men det sker i regel därför att man inte vill veta av Bibelns klara lära om
helvetet. Jesu undervisning i dagens evangelium visar oss tydligt att det finns två olika platser
efter döden: en plats där de ogudaktiga plågas och en plats där de troende får salighet och
glädje tillsammans med Abraham. Det är helt klart fråga om både himmel och helvete.
Döden innebär att kropp och själv rivs itu. Kroppen dör, men inte själen. Jesus säger: ”Var
inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva
både själ och kropp i Gehenna” (Matt. 10:28). Bibeln lär sedan att alla människors kroppar skall
uppstå vid Jesu återkomst. Paulus predikade om detta och sade: ”Jag har samma hopp till Gud
som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång” (Apg. 24:15). Paulus skriver också till
de kristna i Tessalonike: ”Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt
genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom… då ska Herren själv komma ner från himlen,
och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar
tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren” (1 Tess.
4:14-17).
Men vår text talar om tillståndet mellan döden och kroppens uppståndelse. Redan då
finns dessa två platser, himmel och helvete. Den troende Lasarus får då vara i himmelriket
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tillsammans med Abraham. Den ogudaktige rike mannen kom till helvetet, där han plågades
svårt. Mellan de båda platserna finns ett stort svalg, som gör att ingen kan ta sig över till den
andra sidan. Lasarus kan inte komma över och hjälpa den rike mannen i hans plågor.
När den rike förstår att det inte finns någon räddning för honom ber han Abraham att
åtminstone hjälpa hans fem bröder. Han vet ju hur ogudaktiga de är och önskar att de skall
bli varnade. Men då säger Abraham:
De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem (v. 29).
Men den rike vet ju att ingen av dem ville lyssna på Guds ord. Han svarar:
Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. (v. 30).
Den rike mannen tänkte att om Lasarus uppstår från de döda och kommer till hans faders
hus skall de omvända sig och tro. Så tänker många människor idag och försöker få kontakt
med de döda genom spiritism och nyandlighet. Men den vägen är stängd. Abraham säger:
Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de
döda.” (v. 31).
Därmed visar Jesus att det bara finns en väg till himmelen och det är genom Guds ord.
Genom att läsa och lyssna på Ordet blir vi frälsta. Genom Ordet blir vi övertygade och
överbevisade om vår synd och skuld inför Gud. Genom Ordet blir vi också övertygade om
att Jesus är Guds Son, världens frälsare och att han ger var och en som kommer till honom
evig frid och salighet.
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.

