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En människa (Freda) 
--- 
Någon längtar, längtar sig bort. Där det finns kärlek har människan sitt hopp. 
 
Eller... Alla vill till himlen... men få vill ju dö. Som Timbaktu, Thåström, 
Loretta Lynn, Albert King med flera uttryckt det.   
 
Är det så? Vill alla till himlen, är det en fråga ens för oss i vår tid, i vår 
del av världen?  
 
När Jesus fick sin tids kanske mest aktuella fråga svarade han oftast på 
ett och samma sätt. Frågan löd Vad ska jag göra för att få evigt liv?  
Det fanns en längtan efter en garanti om ett liv efter döden. Som om 
livet före döden inte var gott nog. De svar Jesus gav landade nästan 
alltid i livet före döden, i tiden, i det kända. Livet här och nu räcker och 
livet här och nu är det enda du kan göra något åt... så gör det och gör 
det så bra du kan. Ungefär så svarade han oftast. 
 
Och nu kanske du tänker: Ja, men han sa mycket annat också, mycket 
som talar för att frågan om himmel och helvete är den viktigaste av alla 
frågor också idag.  
Jag tänker att det får va hur det vill med den saken men den Gud jag 
förtröstar på viskar och om det behövs, skriker... Då ska du alltid ha ett 
hem hos mej... för att jag älskar dej.  
 
Frågan Vad ska jag göra för att få evigt liv var sannolikt den tidens fråga 
om Livskvalitet. I alla fall om vi ska förstå Jesu svar. Med tiden och 
med åren så har frågan om evigt liv blivit mindre av en fråga om 
livskvalitet och mer av en fråga om utanför och innanför, himmel och 
helvete, svart och vitt. Och där nånstans har frågan tappat sitt värde 
och svaren blir liksom hängande i luften.  

Idag är det Domsöndagen. För många klingar den dagen dystert och 
kanske till och med illavarslande. Det finns bibeltexter och teologier för 
åtminstone ett par, tre, kanske fyra tolkningar av vad som händer i 
domen och efter döden. Jag tillhör dem som tror, som vi kommer höra 
ifrån Paulus brev till Korinthierna lite senare... som tror att Gud en dag 
blir allt, överallt.  
 
Och nu kanske du tänker: Ja, men det finns fler texter som talar om att 
det bara är de goda och rättfärdiga, de Jesustroende, som kommer till 
himlen och för de andra går det åt Helvete.  
Och jag tänker att det får va hur det vill med den saken men den Gud 
jag förtröstar på skriker, då det behövs, men kanske oftare viskar: Då 
ska du alltid ha ett hem hos mej... för att jag älskar dej.  
  
Det är ibland som om detta med en kärlek som är större än allt annat är 
för bra. Det är som om tron på en sådan kärlek skulle ta bort ansvaret 
hos människan, förslöa människan. På nåt vis skulle den stora 
allomfattande kärleken ta bort människans vilja till bättring. Det är för 
mig en lite märklig tanke. Den utgår från att människan, av kött och 
blod, inte skulle vilja det goda. Det är ju just det hon vill, sen är det 
mycket som gör att det inte alltid blir så... men knappast för mycket 
kärlek. 
 
Och nu kanske du tänker: Ja, men nåden får inte bli för billig.  
Och jag tänker att det får va hur det vill med den saken för den Gud 
jag förtröstar på säger, om och om igen, med en riktning mot ditt och 
mitt liv och vår framtid Då ska du alltid ha ett hem hos mej... för att jag 
älskar dej.  
  
Jag har varit pastor och predikat regelbundet sedan 1984 och jag 
predikade nog ett antal gånger före det också. Nu närmar jag mig slutet 
på min yrkeskarriär och det kan vara så att detta är en av de sista 



domsöndagarna jag predikar, så jag tänkte göra det enkelt för mig och 
säga hur jag tror det är.  
 
Eller det har jag väl redan gjort men det tål att upprepas. Svaret på 
frågan om evigt liv, om livskvalitet, ligger i att vi gör så gott vi kan med 
våra liv och att vi tillåter Gud att då och då luta sig mot oss och viska 
Då ska du alltid ha ett hem hos mej... för att jag älskar dej. Och det kan ske på 
många olika sätt. 
 
En gång i början av 1980-talet, när jag gick min utbildning till att bli 
pastor, var vi några som satt och pratade tro och teologi vid fikabordet. 
Jag råkade säga att jag inte trodde på något evigt helvete utan att Gud 
en dag kommer bli allt, överallt.  
Då sa en av mina blivande kollegor, med eftertryck: Vad är det då för 
mening med att vara Kristen? Jag minns att jag blev lite ställd, eller kanske 
inte ställd utan generad å hans vägnar. Jag tror att jag sa nåt i linje med 
att detta att vara människa och kalla sig kristen har ju en alldeles egen 
livskvalitet oavsett vad som händer efter döden. I alla fall borde jag ha 
sagt så. Sen avrundande vi samtalet och fokuserade på fikat.  
 
Och nu kanske du tänker: Ja, men i dagens evangelieberättelse står det: 
Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de 
rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära 
tänder.  
Och jag tänker att det får va hur det vill med den saken för den Gud 
jag förtröstar på säger, om och om igen, med en riktning mot ditt och 
mitt liv och allt och allas framtid Då ska du alltid ha ett hem hos mej... för 
att jag älskar dej.  
 
De orden som har upprepats flera gånger i predikan är från Mikael 
Wiehes översättning av Bob Dylans To make you feel my love. Vi ska 
alldeles strax lyssna till den. Och visst, det kan låta lite överdrivet enkelt 

och säkert. Tillvaron är komplex och sannerligen fylld av både fruktan 
och bävan; Fear and Trembling.  
Det är titeln på en låt vi får höra lite senare och i den texten står det, 
ändå ganska trosvisst och lockande säkert There is no need to pretend, Love 
always conquers in the end. Du behöver inte låtsas, kärleken segrar alltid till 
slut. 
 
Amen 
 
För att jag älskar dej (B. Dylan/M Wiehe) 
 
 
 
 
 
   

 


