
 
 

Gudstjänst, den 27 oktober 
Tema: Döden ska inte få sista ordet 
 
”Detta är den stund som måste komma i alla människors liv.” 
Jag ser ut över den församlade skaran. Vi är en handfull 
människor i rummet; i det kala, sparsamt möblerade 
begravningskapellet.  
Vi är där för att ta ett sista farväl av en anhörig eller av en vän. 
Det är en enkel men värdig liten ceremoni... som markerar en 
slutpunkt. Eller?  
 
Orden låter kanske mer än nödvändigt ödesmättade. Ändå 
måste jag få uttala dem där jag står, som begravningsförättare 
invid	vid den vita kistan:  - Detta är den stund som måste 
komma i varje människas liv.  
För så är det ju. Vi lever några år på den här jorden. Vi föds, 
växer, lär oss, älskar, åldras... och en dag dör vi. Men är det så 
illa egentligen? Behöver vi verkligen vara rädda för döden? 
 
Goda nyheter: Evangeliet om Jesus innehåller ett möte med 
döden. Jesus dog. Men det slutar inte där. Bibeln säger att Jesus 
uppstod och att han fortfarande lever.  
Ja, den säger faktiskt inte bara det. Den påstår att Jesus besegrat 
döden. Själv säger han: - Den som tror på mig ska leva om han 
än dör.  
I tron på detta ser jag ut över skaran och fortsätter mitt 
griftetal: - Men detta är inte slutet! Detta är en sorgens dag. Men 
det kommer också en annan dag; uppståndelsens stora, ljusa 
dag. Och det… det förändrar	allt!	
 
 
 

Välkommen till Baptistkyrkan, Tabernaklet, Göteborg. 
Mer info om oss: www.tabernaklet.se. 

 
 

 

 
 

 

 

Varför kallas kyrkans hopp 
för Goda Nyheter? 
 

FYRA SÖNDAGAR I OKTOBER 
 

Fyra söndagar i oktober vill vi tala om hoppet och om 
glädjen. Varför kallas det kristna budskapet för 
”evangelium”, d.v.s. för ”glädjebud” eller ”goda nyheter”?  
Vi vill att varje gudstjänst ska vara enkel och tydlig, samt 
att den ska förklara någon viktig aspekt av detta med de 
goda nyheterna.  
Varje gudstjänst är självklart 
öppen för alla som vill komma. 
 

 
 
 



Gudstjänst, den 6 oktober 
Tema: Aldrig mer ensam 
 
”Ensamhet kan leda till döden. Trots att ofrivillig ensamhet i dag 
är vanligare än vad vi tror finns det fortfarande en skam över 
att känna sig ensam. Det menar professorn Peter Strang, som 
skrivit boken Att höra till: Om ensamhet och gemenskap (…) 
Det är även fullt möjligt att känna dig ensam trots att du är gift 
och har tre barn hemma. Ni bor under samma tak men pratar 
inte med varandra och lever skilda liv. Det kan kännas som en 
blandning mellan ofrivillig och existentiell ensamhet, säger 
Peter Strang.” (Metro, 17 april 2018) 
 

Goda nyheter: Gud blir människa. Vår ensamhet är bruten. 
För tid och evighet. Allra längst in är varje människa ensam.  
Gud träder in i ditt innersta rum.  
Gud följer dig dit ingen annan kan följa dig.  
Gud möter de behov och den längtan ingen annan kan möta. - 
Jag är med er alla dagar, säger Jesus.  
Alla dagar. Alla slags dagar. Att upptäcka att tro är gemenskap 
med den Gud som ville våra liv är en makalös sak! 
 

Gudstjänst, den 13 oktober 
Tema: Livet har en mening 
 

Ingen mår bra i meningslösheten. Själen kippar efter mening 
som kroppen efter luft. Men en mening, d.v.s. känslan av att 
livet har ett sammanhang, att det spelar roll att och hur vi lever 
ger både riktning och livsglädje. 
 

Goda nyheter: Vi kan skapa en mening - eller kanske t.o.m. 
många ”meningar” - med våra liv, men för den stora 
livsmeningen behöver vi Skaparen, d.v.s. den Gud som menade 
oss; för om någon har menat våra liv då har livet en mening. 
Men hur kan man förstå denna	mening? Är det ens möjligt? 

 
 

Gudstjänst, den 20 oktober 
Tema: Du är välkommen hem 
 
En	av	Jesu	viktigaste	liknelser	handlar	om	en	”förlorad	son”,	d.v.s.	
om	en	människa	som	kommit	vilse	i	livet,	och	som	dessutom	
förslösat	sitt	arv.		
Det	finns	så	mycket	att	tänka	på	när	man	läser	berättelsen.	Den	
är	på	sitt	sätt	Jesu	analys	av	människlighetens	problem,	liksom	av	
Guds	lösning.	Framförallt	är	den	en	förklaring	av	vad	nåd	är.		
	
Berättelsen	har	fyra	scener	
 

1. Den sökande människan 
Sökande, orolig och rastlös ger sig	människan ut 
på upptäcktsfärd och in	i	ett	sökande efter 
tillfredsställelse. 
 

2. Den hemlösa människan 
Rikedomen	är	förslösad. Osäkra undrar vi	över	
vår identitet. Den skapelse vi fick ta vård om 
bryts ner. Krig och kriser blir oss övermäktiga. 
Tyvärr är bilden alltför aktuell. Vart ska vi 
vända oss?  
 

3. Vägen hem 
I mötet med sanningen kan något nytt ta sin 
början. Ödmjuk, utvärderande, bärande på en 

insikt och en syndabekännelse, öppen för något nytt återvänder 
förlorade söner och döttrar hem.  
 

4. Den stora upprättelsen 
De goda nyheterna i berättelsen är de som handlar om Gud.  
Gud är den väntande Fadern med den öppna famnen.  
I mötet med Guds förlåtelse upprättas människan.  
Mötet med Gud beskrivs som både försoning och fest.  
 


