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1 Inledning 

Människor har drabbats av lidanden genom historien och i den kristna traditionen har lidandet varit 

en del av förkunnelsen sedan dess begynnelse. Jesus lyfter fram att de som följer honom kommer 

att utsättas för lidanden, även Paulus använder lidandet i sina brev till de olika församlingarna runt 

om Medelhavet. Flera perioder efter Jesu och Pauli framställningar om lidandet följer perioder av 

lidande och förföljelser. Förföljelser och tortyr på grund av ens tro har kommit och gått men 

lidandet är en konstant. Lidandet är så mycket mer än det som de första kristna utsattes för under 

de första århundradena.  

Lidandet har alltid funnit i människors liv och att det finns en glidning i samhället i stort från 

den gemensamma och gemenskap till det individuella och enskilda. Ställer man det mot Pauli ord 

om att lider en lem i den kristna gemenskapen lider hela gemenskapen. Därför blir en undersökning 

om hur människor står i sitt lidande presenteras i t.ex. predikningar.  

Forskningsöversikt 

Lidande är något som vitt undersökt i många vetenskapsdiscipliner, allt från vård och 

omvårdnad till teologi och antropologi.  

Inom den teologiska forskningen kring lidande finns många titlar. Här kommer jag lyfta fram 

tre exempel som har hjälp mig genom att ge en djupare kunskap i fenomenet lidande och dess 

koppling i religion. Det första exemplet är en exegetisk forskning. Nämligen Ann L. Jervis 

forskning At the heart of the gospel. Där framställer hon hur Paulus använder sig av lidande i några av 

sina brev. Hon menar att lidandet inte är något som Gud vill utan som synden vill.1 Hon kommer 

i sin forskning fram till att lidandet inte skall accepteras utan motarbetas.2  

Det andra exemplet är Michael J. Dodds Thomas Aquinas, human suffering, and the unchanging God 

of love. Undersöker Aquinos syn på gudskärleken och människors lidande. Dodds frågor i sin 

forskningsartikel handlar om hur nära Gud är det mänskliga lidandet och hur nära det mänskliga 

lidandet är Gud.3  

Guds moral av Thomas Anderberg är en filosofisk essä där Anderberg undersöker lidandets och 

ondskans problem. Han ställer sig en mängd frågor och söker svaren inom den religiösa sfären. De 

svar som Anderberg presenterar kommer från troende som icke-troende. I sin bok behandlar han 

ondskan utifrån att ställa motsatser mot varandra. Anderbergs essä är ett försök till att lösa teodicé-

problemet.  

                                                 
1 Jervis Ann L., At the heart of the gospel – suffering in the earliest Christian message, William B. Eerdmans publishing 
company, Cambridge 2007 s.130  
2 Jervis Ann, 2007, s.133 
3 Dodds Michael J, “Thomas Aquinas, human suffering, and the unchanging God of love” i Theological studies (nr 52), 
[s.330-334], 1991, s. 330 
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Det finns mångt mycket mer forskning kring lidande än vad jag har lyft fram. Genom dessa tre 

exempel på forskning där lidande ses utifrån ett religiöst perspektiv kan man se att det finns ett 

behov att forska kring hur den lidande människan framställs i en kristen kontext idag. Dodds lyfter 

fram Thomas av Aquino, Jervis forskar kring Pauli framställning av lidandet och Anderberg har ett 

filosofiskt perspektiv i sin essä där han funderar kring teodicé-problemet 

När det gäller predikan finns det även där mycket skrivet, allt från vad predikan är för något till 

redogörelser kring vad vilken gudsbild som presenteras där i. Gustaf Wingrens Predikan – en 

principiell studie behandlar frågan vad en predikan är. Wingrens redogörelse över predikan går 

igenom predikans historia, framväxt och uppdrag samt vilken situation predikan finns i.   

Hanna Stenström, m.fl. skriver i denna antologi om predikan och bibeltexternas aktualitet. Hon 

framhåller att detta inte är en enhetlig framställning över ämnet, utan att antologin ska ses som ett 

inlägg i diskussionen kring ämnet.4 De olika författarna har olika ingångar till diskussionen, som 

exempel kan Göran Eidewalls bidrag lyftas fram. Han menar att det akademiska ämnet 

bibelexegetik kan bidra till predikans innehåll och hjälpa till i att göra den aktuell.5   

Kvinnors bön och predikan är ett examensarbete genomförd vid Teologiska institutionen, Uppsala 

universitet. Uppsatsen undersöker vilka gudsbilder kvinnor använder i böner och predikningar.  

Författaren Kristina Askolin undersöker bönböcker och tryckta predikningar skrivna av eller 

innehåller böner och predikningar skrivna av kvinnor.6 Lidandet omnämns i Askolins 

undersökning, där presenteras endast vad kvinnorna har lyft fram. Det kan handla om böner om 

ett se och bryta med förtryck och kränkningar, det handlar även om rena frågor i predikningar om 

hur man ska kunna uthärda lidanden.7 

Anne-Louice Eriksson undersöker i Att predika en tradition hur några präster inom Svenska 

kyrkan förmedlar Svenska kyrkans tro och tradition, och hur de förhåller sig till samtiden.8 I hennes 

undersökning finner hon att det finns två fallgropar för predikanten; att å ena sidan falla bara 

predika traditionella formuleringar och å andra sidan bara predika om samtiden.  

Det finns mycket om predikan och än mer om lidande dock finns det inte mycket om hur 

lidandet behandlas i predikningar. Det finns stort forskningsfält som är näst intill outforskat. 

Kombinera begreppen lidande, gemenskap och predikan ger många sökresultat men ingen träff är 

solklar. Det finns därför en kunskapslucka och ett behov av att undersöka och fylla denna lucka. 

 

                                                 
4 Stenström Hanna (red.), Allvarligt talat – om predikan, Verbum, Stockholm, 2008, s.13 
5 Eidewall Göran, ”Dynamiska dialoger – Om exegetikens bidrag till predikans förnyelse” (s.119–139) i Stenström 
Hanna (red.), Allvarligt talat – om predikan, Verbum, Stockholm, 2008 
6 Askolin Kristina Kvinnors bön och predikan – Referens, identifikation och gudsbilder i böner och predikningar, som skrivits av 
svenska kvinnor under sent 1900-tal, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, 1998, s.4 
7 Askolin Kristina, 1998, s.6 
8 Eriksson Anne-Louice, Att predika en tradition, Arcus förlag, Lund, 2012, s. 
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Syfte och frågeställning 

Samhället i stort har i västvärlden individualiserats i vår tid vilket även kan ha påverkat synen på 

lidandet. Fram till 1700-talet var lidandet insatt i ett större sammanhang där inte individen (den 

unika, ensamma) var subjektet utan personen (som får sin identitet genom gemenskapen). 

Eftersom lidandet och det mesta i mänskligheten har gått mot en mer individualiserad hållning är 

det intressant att undersöka om kyrkans förhållningssätt till lidandet har individualiserats. Detta är 

intressant p.g.a. att teologiskt sett delar Kristus lidandet med dem som han har gemenskap med. 

Genom dopet och tron inkorporeras den troende i kyrkan. Kyrkan ser sig själv som Kristi kropp 

och alla medlemmar är lemmar i denna kropp. I Bibeln och andra kristna skrifter presenteras 

lidandet som något som delas.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vida individualismen även har nått den kristna 

gemenskapen när det gäller lidande och hur detta presenteras i ett förkunnelsemoment, som t.ex. 

predikningar. De predikningar som kommer undersökas är från 1900-talet och 2000-talet., med 

nedslag runt 1970 och 2010. Så frågorna blir:  Hur presenteras den lidande människan utifrån en 

kristen kontext? Ligger tonvikten på den lidande människan som individ eller som en del i en större 

gemenskap?  

Metod och källmaterial 

För att nå fram till ett svar på forskningsfrågan behövs ett källmaterial, predikningar. Att försöka 

få tag på predikningar under de tillfällen de hålls skulle inte vara möjligt för uppsatsen omfång. Det 

skulle ta allt förmycket tid till att försöka finna de predikningar som berör lidande, samt att 

transkriberingen av dessa skulle antagligen ta än mer tid. Att därför hålla sig till tryckta och 

publicerade predikningar var ett logiskt steg. 

 För att samla källmaterialet har jag sökt på bibliotek och internet. Några av predikningarna 

hittade jag på bloggar och hemsidor. Flertalet av predikningarna återfinns i postillor och 

predikosamlingar. De avgränsningar jag har gjort, är att materialet ska vara från svenska källor och 

från en svenskkyrklig kontext. När det gäller tidsdimensionen har jag valt att avgränsa mig till 

huvudsak de sista 50 åren, med nedslag runt 1970 och första decenniet på 2000-talet. Det finns ett 

fåtal predikningar som ligger utanför denna 50 årsgräns. Det är några predikningar av Gustaf 

Wingren och en predikan av Olle Nystedt.  

Källmaterialet har troligen justerats till publiceringen. I postillan Wingren predikar skriver 

redaktörerna ut att viss redigering har utförts.9 Några exempel på det är att olika typer av 

                                                 
9 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, Postilla – Gustaf Wingren predikar, Artos & Norma förlag, Skellefteå, 2010, s. 10 
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understrykningar har tagits bort.10 Även Branders predikningar har redigerats. Göran Skytte skriver 

i sitt förord att Brander inte alltid använder sig av manus utan stödord, om något är nedtecknat.11 

Sven Danells predikningar har i huvudsak skrivits ner i efterhand av predikanten själv. Hur vida 

Gustaf Adolf Danell redigerat är svårt att säga men eftersom han använder sig av underrubriker i 

sina predikningar kan vara en indikation på redigering. När det gäller Marta Axners, Tobias 

Bäckströms och Olle Nystedts predikningar kan jag inte uttala mig om predikningarna har 

redigerats eller inte.  

För att veta vad jag ska leta efter i predikningarna har begreppet lidande behövts definieras. För 

att få med olika aspekter av lidandet kommer jag i denna uppsats ha en relativt vid definition av 

lidande. Den definition jag använder mig av den definition som Lee Ann Jervis använder i sin bok 

At the heart of the gospel.12 Lee Ann Jarvis är professor i Nya testamentet på Toronto school of 

theology och hon är även anglikansk präst.13 I boken At the heart of the gospel undersöker hon hur 

lidandet tar sig uttryck hos Paulus i tre av hans brev. Hennes definition lyder: ”Lidandet är det som 

genomlevs antingen i kropp, själ, och ande, vilket är ett resultat av ångest, skadlig eller smärtfylld. 

Sådant lidande inkluderar smärta, död, straff, vedermöda, katastrofer, bedrövelse, sorg, omsorg, 

ensamhet, skador, förlust, skam, vanära, kroppslig skada eller obehag, sjukdomar osv. [Min 

översättning]”14  Att just denna definition har använts är för att den får in så många sidor av 

lidandet. Det har varit nödvändigt att ha en så pass vid definition som Jervis definition för att få en 

så bred bild av forskningsämnet som möjligt.  

Lidandet kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt, t.ex. själsligt, kroppsligt eller psykologiskt. 

Det själsliga lidandet är det lidande som en person kan uppstå i en människa när denne råkar ut för 

en inre kris medan det psykiska lidandet är olika former av mobbing, social utfrysning och liknande. 

Kroppsligt lidande kan vara resultatet av misshandel, tortyr, svält, sjukdom och skador, även 

förföljelse och döende. När det gäller sjukdom måste man vara försiktig. Synd har ibland 

sammanblandats med lidandet.  

Jag har använt en deduktiv metod. Under arbetets gång har jag läst ca. 500 stycken predikningar, 

från olika delar av kyrkoåret, olika kyrkotraditioner. Jag har då sökt efter kommentarer till lidandet. 

Jag har använt ca 300 predikningar av dessa ca. 500 predikningarna. Dessa 300 predikningar har 

valts ut för att de berör lidande på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från direkta ord om lidande, 

till mer indirekta kopplingar till lidandet som t.ex. bot och lindring. Vid de tillfällen lidandet 

berördes plockade jag ut dessa stycken som citat. Dessa citat har sedan sorterats in i olika teman. 

Vilka temana är har bestämts av citatens gemensamma nämnare, t.ex.  temat martyriet har 

martyrium, martyrer o.s.v. som gemensam nämnare.  

                                                 
10 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s. 10 
11 Brander Bo och Skytte Göran, Ett år med Jesus – Predikningar och samtal, s. 9 
12 Jervis, L. Ann, 2007, s.4–5  
13 Jervis, L. Ann, 2007, s. 4 
14 Jervis, L. Ann, 2007, s.4  
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Dessa citat har jag sedan analyserat utifrån frågan om den lidande människan står en ensam 

individ eller som en del i en gemenskap. Vissa söndagar under kyrkoåret är det mer frekvent att ta 

upp lidandet än andra, dock har kyrkoårets teman och texter inte bidragit till förståelsen av 

predikningarna utan har endast bidragit till att finna predikningar.   

Det finns andra forum i kyrkan där frågan om lidande kan framträda. Exempel på detta är 

själavård och griftetal. Själavård är i kyrklig tradition en mycket enskild händelse, som av hänsyn 

inte publiceras. När det gäller griftetal är det också en företeelse som är privat som oftast inte 

publiceras. Även begravningsböner och förböner kan undersökas. Det skulle kunna vara ett 

område som kan ge mer kunskap om lidandet som ett ecklesiologiskt problem.  

Predikanterna 

Här följer en kort presentation av de predikanter vars predikningar jag har analyserat. Efter detta 

avsnitt är predikningarna i fokus och jag kommer behandla dessa som en enda textmassa.  

Marta Axner (1977-)15 är präst i Trefoldighetskirke i Oslo. Hon är även teologie doktor i 

religionsvetenskap.16 Hon prästvigd i Svenska kyrkan.  

Tobias Bäckström är han är präst inom Svenska kyrkan och tjänstgör i Kindaholms församling.17 

Bo Brander (1951-)18 är präst på St. Ansgars studenthem i Uppsala. Han är teologie doktor i 

systematisk teologi.  

Gustaf Adolf Danell (1908–2000)19 var domprost i Växjö Domkyrka.  

Sven Danell (1903–1981) var biskop i Skara stift mellan åren 1955–1969.20  Han blev utsänd 

som resepredikant i Sydamerika 1963. För att skilja dessa två åt kommer jag hädan efter skriva G.A. 

Danell för Gustaf Adolf Danell och S. Danell för Sven Danell.  

Gustaf Wingren (1910–2000) var teolog och professor i systematisk teologi, särskilt teologisk 

etik, vid Lunds universitet 1951–1977.21  

Olle Nystedt (1888–1974) var domprost i Göteborg mellan 1937–1942, och pastor primarius i 

Stockholm 1942–1958.  

Anledningen till att dessa predikanter har valts ut är bl.a. tillgänglighet. Axner och Bäckström 

publicerar sina på var sin hemsida. Övriga är publicerade i postillor eller andra predikosamlingar. 

De har alla på något sätt kopplingar till lidande.  

                                                 
15 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsens-ledamoter 
16 Axner Marta, Presentation www.martaspredikningar.blogspot.se 
17 http://www.tobiasbackstrom.se/index.html 
18 Brander Bo, Göran Skytte, Ett år med Jesus – predikningar och samtal, Artos & Norma förlag, Skellefteå, 2008 
19 Svensk psalmbok antagen 1986, Verbum, Stockholm, 2000, s.1799  
20 Nationalencyklopedin band 4, Sven Danell, Bra böcker förlag, Stockholm 1995; s. 376 
21 Nationalencyklopedin Gustaf Wingren http://www.ne.se/gustaf-wingren, hämtad 2014-03-13. 
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Teoretiska perspektiv 

Predikan 

En predikan är en utläggning av de bibeltexter som ett kyrkligt samfund har bestämt ska läsas 

en specifik söndag. Nationalencyklopedin menar att:  

 

inom kristendomen är predikan det tal vid gudstjänsten som hålls av den som kyrkan eller 

församlingen gett uppdraget därtill och som utgår från eller anknyter till en bibeltext och som gör 

anspråk på att vara en utläggning av Guds ord.22 

 

Predikan har alltid varit en del av den kristna gudstjänsten. Gustaf Wingren pekar på en 

iakttagelse som han har gjort, att vid ett flertal tillfällen i Nya testamentet avslutas böckerna med 

en uppmaning att predika eller en befallning att predika.  

En predikan är en väldigt specifik textkategori. Predikan är primärt en talad text som är tydligt 

bunden till olika aspekter. Predikan är bunden till en specifik målgrupp, en specifik utgångspunkt 

(bibeltext), den är bunden till predikantens personliga teologi och predikan är även bunden till en 

situation och en kyrkotradition. Det som skiljer en predikan och en förkunnelse är att en predikan 

är bunden till en liturgi och till en text.23 Predikan är en situation där predikant och åhörare förhåller 

sig till en text (predikotexten) och till en större ’text’, gudstjänsten.24 Ann-Louise Eriksson menar 

att ett  predikotillfälle är ett literacyhändelse.25 D.v.s. att det krävs kunskap om skriftspråket detta 

eftersom predikant och åhörare måste förhålla sig till en specifik text. Detta är en utmaning då en 

predikan, enligt Wingren, ska riktas till hela församlingen.26 Utmaningen ligger i att predikan som 

literacyhändelse är beroende av åhörarnas literacy.27 Literacy är de tidigare kunskaper och 

erfarenheter som åhörarna har och i en literacy-händelse sker ett möte mellan tidigare literacy och 

den nya informationen som kommer, eller för att uttrycka det med professor em. Brian Streets28  

ord: ”till varje literacyhändelse tar deltagarna med sig begrepp och sociala modeller som hjälper 

dem att förstå händelsen”29.   

                                                 
22 Nationalencyklopedin Band 15, s. 262 
23 Wingren, Gustaf, Predikan, Artos förlag, s. 7 
24 Eriksson, Ann-Louise, 2012, s. 105 
25 Eriksson, Ann-Louise, 2012, s. 105 
26 Wingren Gustaf, s.35 
27 Eriksson, Ann-Louise, s. 107 
28 www.kcl.ac.uk 
29 Street Brian, ”What’s ’new’ in New literacy studies? Critical approaches to literacy in theory and practice”, current 
issues in comparative education vol. 5, Citat i Eriksson, Ann-Louise, Att predikan en tradition, Arcus förlag, Lund, 2012, s. 
107 
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Martin Björkgren skriver att Olof Hartman ser predikans dilemma i att åhöraren tappar 

koncentrationen, intresset går över ”från urkunder till bekännarna”30. Det vill säga att åhörarna 

slutar att intressera sig för källorna och blir mer intresserade tolkaren och dennes tolkning. Detta 

kan vara en anledning till att det, enligt Gustaf Wingren, finns det två typer av predikningar. En 

subjektivt inriktad predikan, som har fokus på de troendes religiösa liv. Med detta i åtanke blir 

predikans syfte att vårda detta liv. En objektivt inriktad predikan, vars fokus ligger i denna 

inriktning på frälsningsfakta: ”Det Gud har gjort, det som skett genom Kristus. Så är det, tro 

bara”31. Wingren menar att dessa två tillsynes är fiender men är i grund och botten det samma. 

Dessa två typer av predikan ger varandra fördelar. Predikan är mötet mellan ordet och människan. 

En predikan måste balansera mellan dessa två, ordet som är det objektiva och det subjektiva som 

är människan. Om balansen mellan dessa två förloras, förloras mötet.32 Biskop Caroline Krook 

skriver att Wingren anser att det viktiga i en predikan inte är själva mötet mellan predikanten och 

åhöraren utan mötet mellan texten och predikanten.33 Den tyske forskaren Gert Otto menar i sitt 

retorisk-homiletiska synsätt att evangeliet är ett personlig förmedlat budskap.34 

Enligt Wingren är den lutherska uppfattningen att predikan är Guds eget tal, om den är en s.k. 

biblisk predikan.35 Wingren skriver att ”Gud talar i Bibeln, och när Bibeln förkunnas talar alltså 

Gud från predikstolen till människorna.”36 Den reformatoriska principen för en predikan är enligt 

Wingren, ”att predikan är att till åhörarna bringa skriftens innehåll, att säga det, som Bibeln själv 

säger.”37  

Uppbyggelse är ett grundbegrepp inom homiletiken.38 Prästens roll blir att bygga upp 

församlingen som Kristi kropp. Biskop Bo Giertz skriver att apostlarna, profeterna, evangelisterna 

och lärarna har uppdraget att bygga upp Kyrkan, d.v.s. Kristi Kropp.39 Predikan är en metod till att 

bygga upp Kristi kropp. Predikans mål är att förmedla den fortsatta gudsuppenbarelsen, mer 

förenklat så är predikans uppgift att väcka åhörarna så att ett under sker.40 Jetter menar att en 

samtalande framställning i predikan inbjuder till frågor och beaktande av åsikter.41 Predikan söker 

inte underkastelse utan söker skapa frihet. ”Predikans utmaning är att gå i dialog med åhörarna.”42 

                                                 
30 Björkgren, Martin, Drama och dialog – Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932–1948, 
Åbo Akademis förlag, 1999, s. 219 
31 Wingren, Gustaf, s.26  
32 Wingren Gustaf, s.19–20 
33 Krook Caroline ”Textfrågebaserad och livsfrågebaserad förkunnelse”, s.82–87 i Svenskt teologiskt Kvartalskrift 2011 
årgång 87, s. 82 
34 Björkgren Martin, 1999, s. 16 
35 Wingren Gustaf, s. 12 
36 Wingren Gustaf, s. 11–12 
37 Wingren Gustaf, s.11 
38 Wingren Gustaf, s.7 
39 Giertz Bo Kristi Kyrka, Verbum, Stockholm, 1975 s.33 
40 Björkgren Martin, 1999, s. 110 
41 Björkgren, Martin, 1999, s. 15 
42 Björkgren, Martin, 1999, s. 16 
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Björkgren menar att det finns en tendens inom svensk predikokonst från och med 1940-talet att 

predikan är en s.k. samtalspredikan, d.v.s. predikan är i form av en dialog. Det är predikans uppgift 

att gå i dialog med de församlade som en medmänniska i nöd.43  Men Björkgren lyfter fram att 

predikan sällan övergick till en verklig dialog med de församlade.44  

Dessa insikter kommer inte påverka mitt arbete nämnvärt. Att predikan har två undergenrer har 

inte påverkat min analys av predikningar, dels för att jag kommer undersöka vad predikanterna 

säger i sin predikan och inte hur det sägs. Ett problem som kan ge konsekvenser är att predikan är 

en del i en dialog, utan den andra halvan är dialogen ofullständig. Att analysera en tryckt predikan 

är att försöka måla ett porträtt med bara halva modellen. Å andra sidan kan min analys bli den 

andra delen av dialogen som predikan startar. Min analys av predikan målar upp en bild som 

samtalet med predikanten eller andra åhörare kanske skulle målat.   

Gemenskapen i Kristus 

Det finns mängder av bilder och analogier i Nya testamentet som beskriver gemenskapen mellan 

Kristus, kyrkan och de troende. Paulus skriver i Romarbrevet att den kristne får del av Kristi 

härlighet när hon införlivas i kyrkan som Kristi kropp i och med dopet. Där måste den kristne 

stanna. Jesus säger enligt Johannesevangeliet (15:4) att en gren ”inte kan bära frukt av sig själv om 

den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.” Paulus menar 

att eukaristin bygger Kristi kropp. Vid firandet av eukaristin så bekänner den kristna församlingen 

att de tillhör en enda kropp när de säger: ”Så är vi fast en många en enda kropp ty alla får vi del av 

ett och samma bröd” (Rom 12:5, 1 kor 10:17). Trots urkyrkans mångfald, ansåg man att bevara 

kyrkans enhet var en helig förpliktelse.45  

Bilden av kyrkan som Kristi kropp är i Romersk-katolsk tradition mer än en analogi menar 

George Tavard, en fransk augustiner-munk och lärare i teologi vid Princeton College.46 Det är en 

definition av vad kyrkan är. Gemenskapen mellan den troende och Kristus i analogin Kristi kropp 

är en ytterst intim gemenskap. Tavard menar dock att denna analogi inte är entydig. Han identifierar 

att analogin har två nivåer.47 Första nivån pekar på att analogin är en sociologisk truism som är till 

för att förhindra utbrytningar. Den andra nivån pekar på att analogin är den mystiska delen. Tavard 

                                                 
43 Björkgren, Martin, 1999, s. 229 
44 Björkgren, Martin, 1999, s. 17 
45 Giertz, Bo, 1991 s.63 
46 http://www.assumption.us/Tavard/biography.htm hämtad 30/12-17 och 
http://www.worldwhoswho.com.ezproxy.its.uu.se/views/entry.html?id=tav-0130&ssid=1196820668&n=1 hämtad 
30/12-17 
47 Tavard, George, The Church, Community of Salvation – An Ecumenical Eccelesiology, The Liturical Press, Collageville 
Minnesota, 1992 s.84 

 

http://www.assumption.us/Tavard/biography.htm
http://www.worldwhoswho.com.ezproxy.its.uu.se/views/entry.html?id=tav-0130&ssid=1196820668&n=1
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menar att kroppen är det samma som gemenskapen av troende som får sin förening från Kristi 

mänskliga kropp. Det är genom dop och nattvard som de troende assimileras till denna kropp.48  

Kristi Himmelsfärd är en viktig dag för den kristna kyrkan. Om Jesus inte skulle lämnade 

lärjungarna skulle inte den Helige Ande bli sänd till de kristna (Joh. 16:7). Kärkkäinen skriver att 

Anden är den agent som möjliggör enheten mellan den enskilt troende med andra troende och 

mellan kyrkan och Kristus.49 Det är Kristi kärlek som gör de troende till en del i Kristi mystiska 

kropp. I denna förening blir den troendes lidande en del av Kristi lidande.  Tron är det inre bandet 

mellan den troende och Kristi kropp 

Tavard skriver att Pius XII menade att Kyrkan är Kristi kropp som har den heliga Anden som 

själ, denna livgivande inre princip.50 Denna princip är det som ger gemenskapen mellan Kristus, 

kyrkan och de troende. Pius XII menade att denna mystika gemenskap, som är Kristi kropp, varken 

en fysisk eller enbart moralisk gemenskap. Den heliga anden är en immanent närvaro i de troende 

som skänker den principiella och ultimata perfektionen som finns i Kristi kropp.  

Medeltida teologer, som t.ex. Thomas av Aquino, har identifierat tre typer av Kristi kropp:51 

• Kristi historiska kropp. 

Det är den kropp som Jesus hade när han levde och verkade i Palestina. Den kropp som dog, 

återuppstod och försvann i Himmelsfärden. 

• Kristi sakramentala kropp. 

Den kropp som delas av de troende i eukaristin. ”Så är vi fast en många en enda kropp ty alla får 
vi del av ett och samma bröd.”(1 Kor 10:16) 

• Kristi mystika kropp.  

Den kropp som är Kyrkan.  

 

Urkyrkans förståelse av sig själv som ”Kristi kropp” mognade fram enligt Giertz.52 Han menar 

att tanken presenterades av Jesus, i liknelsen om Vinträdet, och utvecklat i Paulus brev till Korinth 

och Kolossai och fulländat i brevet till Efesierna. De kristna ympas in i Vinträdet, som är Kristus, 

och från kroppen (som lemmen är sammanväxt med), vinträdet som grenen är inympad i, hämtar 

den enskilda lemmen livskraft, näring och värme.53 Paulus skriver i sitt första brev till korinthierna 

att kyrkan är en Andens enhet(1 kor 12:11). Aulén identifierar denna Anden som Jesu Kristi ande.54 

Denna enhet är, enligt Aulén, en enhet som står i en dubbel motsats, den ena sidan är enheten inte 

en institutionaliserad enhet, å andra sidan är det inte heller en livuniformerad enhet. Denna 

spänning lever kyrkan i och fortsätter Guds frälsningshandling i världen.  

                                                 
48 Tavard, George, 1992 s.84  
49 Kärrkiänen Veli-Matti, An introduction to ecclesiology, interVarsity press, 2002, s. 34  
50 Tavard, George, 1992 s.85 
51 Tavard, George, 1992, s. 84 
52 Giertz, Bo, 1991, s.31 
53 Giertz, Bo, 1991, s.32 
54 Aulén, Gustaf, Den Allmänneliga kristna tron, Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, Stockholm, 1931, s.361 

http://www.bibeln.se/las/2k/1_kor#q=1+Kor+10%3A16f
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Individ eller kollektiv 

Efter reformationen på 1500-talet minskade fokus på den enskilde troende som en person som 

delar kyrkans tro, först på 1800-talet började den kollektiva förståelsen komma tillbaka. Wingren 

menar att människan hör ihop med Kristus ”när vi infogas i Kristi Kropp är detta vårt egna sanna 

liv och vår frihet, samtidigt som det är.”55 Att kyrkan är Kristi kropp medför att kyrkan och den 

enskilde individen står i en verklig förbindelse, livsförbindelse med den uppståndne Herren. ”Det 

finns en real förbindelse mellan Kristi förhärligade, himmelska och odödliga liv och lemmarna i 

hans kyrka.”56 J.A. Möller menade att kyrkan är en levande gemenskap.57 Giertz lyfter fram att 

kyrkan är en levande organism, vilken är rikligen differentierad men som styrs av en vilja.58  

Kyrkans gemenskap är först och främst en andens livsgemenskap i Kristi kropp.59 Gemenskapen 

inom kyrkan är en stor del av det kristna livet. Giertz använder sig av analogin Kristi kropp för att 

visa hur viktig gemenskapen är. Han skriver att en avsliten lem dör och en stympad kropp 

förblöder, så är det även med kyrkan. Grunden till denna speciella gemenskap är, enligt Giertz, 

förbindelsen till samma frälsare och delaktigheten i samma försonande offer. Gemenskapen är 

mottagen i en tro, förmedlad genom ett dop och inneslutet i ett enda bröd. Denna mystiska 

gemenskap är något mer än någon mänsklig gemenskap, för denna gemenskap är från Gud själv.60 

Det är genom kärlek som gör att den troende införlivas i Kristi kropp. Vänskapens kärlek, skriver 

Dodds, är det som gör två människor till en.61 Det är vänskapens band som gör att de kan känna 

med varandras sorger, glädjeämnen och livets alla överraskningar. Enligt Aulén är det, inom den 

kristna traditionen, samma sak att ha en relation till Gud och att ha en tro. Han menar att det 

innebär att man säger ja till Guds ord och Guds löften.62 I den lutherska ecklesiologin ses Kyrkan 

som ”de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas.”63  

Det är Kristi kärlek som för de troende till en del i Kristi mystiska kropp. I denna förening blir 

den troendes lidande en del av Kristi lidande. Tron är det inre bandet mellan den troende och Kristi 

kropp. Giertz skriver i sin kommentar till Apostlagärningarna att lidandet är en del i kallelsen.64 

Agne Nordlander, en luthersk teolog med anknytning till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, skriver 

i Korsets mysterium att ingen kan ha del i härligheten utan att dela Kristi lidande.65 Denna gemenskap 

                                                 
55 Wingren Gustaf, 1996, s. 31 
56 Giertz Bo, 1991, s. 32 
57 Lawlor, F.X., s. 693 
58 Giertz Bo, 1991, s. 38 
59 Giertz Bo, 1991, s. 62 
60 Giertz Bo, 1991 s. 38 
61 Dodds, Michael J., 1991, s. 337 
62 Aulén Gustaf, 1931 s. 99 
63 ”Den Augsburgska bekännelsen” [53–90] i Svenska Kyrkans Bekännelseskrift, Samfundet Pro fide och 
christianismo, 1985, s.59  
64 Giertz, Bo, Apostlagärningarna, Pro Fides, Göteborg, s. 75 
65 Nordlander Agne, Korsets mysterium, Församlingsförlaget, Göteborg, 2005, s.238 

 



13 

är innerlig. Brodd menar att de Nytestamentliga texterna åsyftar att kyrkan inte kan skiljas från 

Kristus och Kristus inte kan skiljas från kyrkan.66  

Lidandet i en kristen tankevärld 

I det här avsnittet kommer jag att presentera hur lidandet har framställts i den kristna 

traditionen.  

Lidandet har varit en del av den kristna livsbilden sedan urkyrkan. Både Jesus och Paulus säger 

till lärjungarna och andra troende att lidandet är oundvikligt. När man kopplar samman lidandet 

och tanken om kyrkan som Kristi kropp (Rom 12:4, 2 Kor 12:12) är det inte ett långt steg att tänka 

att synen på lidandet i den kyrkliga traditionen blir att lidandet är tredelat: 1. Dela Kristi lidande. 2. 

Att Kristus bär våra lidanden och 3. Att de kristna delar varandras lidande.   

Frälsningsarméns grundare William Booth (1829–1912)67 ansåg, enligt Andrew Miller, att 

lidandet är en inneboende del i det kristna livet och att det är ett av de grundläggande begreppen.68 

I Millers text kan vi läsa att Booth ansåg att både lärjungarna och Jesus menade att ’gå ut i världen’ 

innebär lidande. Detta är något som Jesus även varnade sina följare för. Nordlander menar att Jesus 

förvarnade sina lärjungar att de skulle få lida när de gick ut i världen.69 Lidandet som det presenteras, 

i alla fall i Petrusbrevet (5:10), är bara för en kort tid. Nordlander i sin tur menar att lidandet är en 

grundläggande erfarenhet i Kristi efterföljd. Paulus skriver att ”nu gläder jag mig över att få lida för 

er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är 

kyrkan” (Kol 1:24). Även om det är en grundläggande del i det kristna livet har lidandet har inte 

bara sina nackdelar. Paulus skriver i sitt andra brev till Korinth att vi även kommer få riklig tröst 

genom Kristus (2 kor 1:5). I Nya testamentets dualism ligger Satan bakom det mänskliga lidandet 

(1 Thess 3:5). Gud anställer satan för att fresta/pröva en troende i ett försök att straffa och tukta.70 

Synd har ibland sammanblandats med lidandet. Detta har skett genom att sammankoppla synden 

med bl.a. sjukdomar och straff. Paulus kopplar i Korinthierbrevet (1 Kor 11:29-30) ihop lidandet 

som straff för en begången synd.  

I Matteus evangelium (25:35–36) kan vi läsa om hur Jesus lyfter fram i en liknelse, mänskliga 

lidanden som han ser som sina. Perikopen ger en förståelse av att Jesus ser de sinas lidande som 

sin eget lidande, speciellt när man lyfter in ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta 

                                                 
66 Brodd, Sven-Erik, Ecclesiological elements in understanding ’church’ in the HIV and AIDS pandemic, s. XVI-XL, i Edivina 
Ward (red.), Gary Leonard (red.) “A Theology of HIV/AIDS on Africa’s east coast”, Cluster publications, Sydafrika, 
2008, s. XVII 
67 Oxford Dictionary of national biography, William Booth, 
http://www.oxforddnb.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-
9780198614128-e-1000987 (hämtad 2018-02-07) 
68 Miller, Andrew S. “Suffering for and to Christ in William Booths eschatological ecclesiology” s.104–119, i Wesleyan 
Theological Journal (January 1, 2008), 2008, s.112 
69 Nordlander Agne, 2005, s.238 
70 Egnell Ivar, “Lidande” s. 1483–1495, i Egnell Ivar (Red.) Svenskt bibliskt uppslagsverk. 1, A-L, s.1494 
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som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40). Bibelpassagen visa på ett påbud från 

Jesus till de troende som även verkar som en påminnelse om den gemenskap som finns mellan 

Kristus och kyrkans alla medlemmar. Kyrkan ska likt en moder som känner för sina barn, känna 

för sina medmänniskor. Jesu moder, Jungfru Maria, är ytterligare en analogi för kyrkan. Hon föder 

fram Kristi Kropp. Hon är även en förebild för kyrkan i hur den ska känna för sina medlemmars 

lidanden, för att Maria är en moder som kände för sin son, precis som kyrkan ska göra för sina 

medlemmar. Det vill säga ”inte i ett apatiskt tillstånd utan i ett tillstånd med djup kärlek. [Min 

översättning]” 71 

Hur lidandet har blivit uppfattat är inte konstant. Eriksson skriver att idén om martyrskap 

förändrades år 313 e.Kr.72 När kristendomen blev statskyrka började förföljelserna ebba ut och det 

kroppsliga lidandet var inte längre lika akut. Eriksson menar att lidandet gick från ett kroppsligt 

lidande som misshandel och död till ett dagligt lidande genom att dagligen dö bort från kroppens 

begär. Lidandet är större än sjukdom och annat medicinskt lidande. Det är en del av det mänskliga.  

Disposition 

I analysen här presenteras predikningarna underordnas olika teman och underteman. Dessa 

teman belyser hur lidandet tar sig uttryck i olika aspekter. De olika temana i analys-kapitlet har gett 

namn till respektive avsnitt. Som exempel kan det andra analys-avsnittet lyftas fram, i Syndabördan 

lyfter predikanterna fram lidandet kopplat till synden och det lidande den bördan kan åsamka.  

Under sista rubriken, Lidandet som ecklesiologiskt problem – en konklusion, presenteras resultatet av 

analysen och svaret på forskningsfrågan. Detta sker genom att lyfta fram några ämnen som 

återkommit genom analysen, t.ex. olika kyrkliga handlingar.   

                                                 
71 Dodds Michael J., 1991 s.339   
72 Eriksson Ann-Louise, 2012, s. 80 
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2 Analys 

För att få svar på forskningsfrågan måste källmaterialet analyseras och det kommer genomföras i 

detta kapitel. Analysen kommer att presenteras tema för tema. Under varje rubrik följer ett tema 

och rubriken bär temats namn.   

Lidandets problematik 

I predikningarna som undersöks finns en förståelse för att lidandet har sin egen problematik. 

Därför är det första temat som presenteras lidandets problematik. Marta Axner säger i sin predikan 

att ”det är lätt att bli uppgiven inför lidande och hemskheter – allt är så fruktansvärt, vad kan jag 

göra?”73 Lidandet är en del av den mänskliga tillvaron som ibland kan verka övermänskligt. 

 Axner använder pronomenet ’jag’, vilket indikerar en individualitet. Det är inte det enda 

pronomenet hon använder, hon använder även pronomenet ’vi’. Med orden ”vi hör ihop” blir jaget 

inte längre en individ, det blir en person som reflekterar över sitt handlande. ’Jaget’ tar plats i en 

lidande gemenskap 

Lidandet är inte enbart av ondo. ”Kan lidande vara något bra?”74 detta frågar sig Tobias 

Bäckström i en predikan. Han menar att lidandet kan vara en väg för Gud att få till något gott. Via 

Dolorosa, smärtornas väg, är ett exempel som Bäckström tar upp för att visa att lidandet inte bara 

är av ondo. Den vägen ledde till den frälsning som Gud ger till de troende genom Jesu korsdöd. 

Han fortsätter med att det inte är själva lidandet som är det goda utan Gud drar någonting gott ur 

detta lidande, t.ex. Jesu korsdöd. Det är som G.A. Danell predikar, ”det är inte bara sagor. 

Någonting hände.”75 Ett personligt lidande kan bli något bra för den större gruppen, för 

gemenskapen. Som exempel på detta lyfter Bäckström fram Jesus och hans lidande. Jesu lidande 

och död resulterade i frälsning för de kristna.   

Olle Nystedt predikade att när man står mitt i sitt lidande är det inte lätt att se anledningen till 

det eller konsekvenserna av det. Lidandets inverkan på tidsuppfattningen är negativ, man kan 

grubbla över varför man lider och varthän det ska leda.76 Det är ingen väg som människor kan 

utröna men Gud står utanför tid och kan därmed se vad som sker. På grund av detta söker sig 

många till religion och livsåskådningar enligt Danell men dessa ser bara sakerna från utsidan. Han 

menar att Gud ser från mänsklighetens insida, Gud utreder inte lidandet utan han/hon är med den 

                                                 
73 Axner Marta, Berörda kan vi följa stjärnan, [6 januari 2008] www.martaspredikningar.blogspot.com 
74 Bäckström Tobias, Prövningens stund [första söndagen i fastan, 2010], hämtat den 6/12–13 
75 Danell, Gustaf Adolf, Hör Herrens ord – andra årgångens högmässotexter tillämpade på vår tid, Pro Veritate, Uppsala, 1973. 
s.285 
76 Nystedt Olle, Från domkyrkans predikstol – Predikningar av Olle Nystedt, Stiftelsen Pro caritates förlag, Göteborg, 1943 
s.119 

 

http://martaspredikningar.blogspot.se/2008/01/berrda-kan-vi-flja-stjrnan.html
http://www.martaspredikningar.blogspot.com/
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lidande i det djup som människan befinner sig i.77 Den gudsnärvaro som finns i predikan är ett 

uttryck för en innerlig gemenskap. En gemenskap som innerligt delar på erfarenheter och lidande. 

Danell menar att genom dagarna man lever kommer man till slut möta en människa som är troende 

och hjälper för att hon är en Jesu lärjunge.78 När man står i lidandet menar både G.A. Danell och 

Nystedt att individualitet är en dålig taktik. Gemenskapen skänker trygghet. G.A. Danell anser att 

en troende ställer upp för en människa i nöd, och att denna människa i nöd kommer att någon 

gång under livet träffa en troende som hjälper vederbörande. Gemenskapen kan vara en anledning 

till att människor söker sig till kyrkan som även erbjuder gemenskap med den kristne guden. Denna 

gemenskap kan även ge insikt om hur det står till på insidan. Enligt dessa två predikanter, är 

gemenskapen med andra troende det enda som kan bära personen genom lidandet.  

I detta avsnitt finns en koppling till gemenskap. Axner ställer en fråga där pronomenet ”jag” tar 

en central ställning, men som anförts är detta inte en indikation på individ utan på person. De tre 

sista predikanterna i detta avsnitt, G.A. Danell, Nystedt och Wingren viker inte en tum från att 

gemenskapen mellan troende är viktigt, men de pekar även på skyldigheten att hjälpa den som lider. 

Den lidande eller de lidande finns i gemenskap med de som inte lider. Genomgången visar att den 

lidande människan står i en gemenskap. 

Syndabördan 

En tanke som genomgår den kristna historien rör synden, den tar plats inom den kristna 

gudstjänsten varje söndag där troende bekänner sina synder och får förlåtelse. Synden har även 

setts som en sjukdom. G.A. Danell menade att ”synden är en dödlig sjukdom”79. G.A. Danell är 

komplex när det gäller begreppen ”synd” och ”sjukdom”, och kopplingen mellan dem. För G.A. 

Danell är all synd en sjukdom men all sjukdom är inte synd. Dock kan sjukdomar direkt eller 

indirekt kopplas till synd menar G.A. Danell. Från denna sjukdom finns det bara en som kan hjälpa. 

S. Danell beskriver Jesus som den ende vårdaren för de troendes sjuka själar.80  

 

Jesus känner de sina, känner var och en med hans särskilda sorger synder, brister och behov och vårdar 

sig om envar på ett särskilt sätt.81  

 

Axner lyfter i sin predikan fram att lidandet är av en dubbel natur. Lidandet är dels individuellt 

och dels allmänmänskligt.82 Lidandet är varken enbart en individuell eller enbart allmänmänsklig. 

                                                 
77 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.135 
78 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.285 
79 Danell, Gustaf Adolf, 1973, s.264 
80 Danell, Sven, Ordet som gavs mig del 1, EFS-förlaget, Stockholm, 1975, s. 106 
81 Danell, Sven, 1975, s. 106 
82 Axner Marta, Så som Jesu smärta var - aldrig någons varit har?, http://martaaxner.blogspot.se/2007/04/predikan-s-
som-jesu-smrta-var-aldrig.html Hämtat den 13 november 2013 

 

http://martaaxner.blogspot.se/2007/04/predikan-s-som-jesu-smrta-var-aldrig.html
http://martaaxner.blogspot.se/2007/04/predikan-s-som-jesu-smrta-var-aldrig.html
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Det finns aspekter i lidandet som är djupt individuella och samtidigt finns det en gemensam grund 

för allt lidande som delas av människor. När man har detta perspektiv på lidandet är det lätt att se 

hur människor delar sitt lidande. Axner fortsätter i sin predikan att Jesus, under sin levnad här på 

jorden, har fått känna lidandet.83  Även om lidandet är allmänmänskligt, menar S. Danell att Gud 

möter de lidande individuellt.84 G.A. Danell pekar här på att det mer handlar om en gemenskap 

mellan den enskilde och Kristus än Kyrkan och den enskilde,85 men å andra sida har Kyrkan som 

Kristi Kropp en innerlig gemenskap med Kristus att Kyrkan får en gemenskap med den enskilde 

som lider.  

Synden kan orsaka själsligt och andligt lidande. Predikanterna visar i detta avsnitt på att det finns 

en gemenskap mellan de troende. Dels genom att veta att känslan av lidande p.g.a. syndabördan är 

en allmänmänsklig känsla och dels att Kristi kropp kan lätta bördan, men det finns även ett 

individuellt perspektiv på hur den troende möts av sin Gud. Det är inte enbart i en gemenskap. S. 

Danell pekar på individen i det här avsnittets första stycke. Jesus möter individen, de sina, i den 

stora kristna gemenskapen. När G.A. Danell, i föregående stycke, talar om Gud och de lidande så 

är gemenskapen en tydlig punkt. Det skiljer sig mellan G.A. Danells och S. Danells perspektiv i 

citaten. Det skiljer det sig i frågan om vem som de troende står inför och ifall de är ensamma i detta 

eller om de har gemenskapen med sig. Står den troende inför Jesus, står de troende som individer, 

enligt S. Danell, men, enligt G.A. Danell, står de troende inför Gud som en gemenskap.   

Lidandet under tid 

Tid är något som alla som lider har för mycket av. I alla tider har människan lidit. Under olika 

tider har hon ”… våndats under krig, under sjukdom, under outtalbar fruktan av olika slag…”86. 

Lidandet har många ansikten, Wingren tar i sin predikan upp några exempel på detta, nämligen att 

krig, sjukdomar, fruktan är några av de saker som orsakat människor lidandet. Han menar att ”Gud 

hör den som beder i nöd”. Är den som beder i nöd är detta en person eller individ? Ledtrådar till 

detta kan man finna i meningarna innan.  

 

Här har människor lidit i sekler och våndats under krig, under sjukdom, under outtalbar fruktan av olika 

slag och alla dessa mänskliga frågor som ropats ut i mörkret, de skulle obesvarat studsa tillbaka på 

frågaren, de skulle lämnas utan svar av en tigande Frälsare! Ja, det är sant: Gud har hört många ångestens 

frågor från sin mänsklighet, han har inte tillslutit sitt öra för deras rop, som stigit upp mot hans himmel, 

                                                 
83 Axner Marta, Så som Jesu smärta var - aldrig någons varit har? 
84 Danell, Sven, 1975, s. 106 
85 Danell, Gustaf Adolf, Hör Herrens ord – andra årgångens högmässotexter tillämpade på vår tid, Pro Veritate, Uppsala, 1973. 
s.219 
86 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.134 
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han har inte avfärdat mänskligheten eller kastat våra frågor kretsa enbart kring det egna jaget. Gud hör 

den, som beder i nöd.87  

 

Där talar Wingren om mänskligheten och deras rop, vilket pekar på en gemenskap. Men det 

finns även spår av individualitet. Wingren talar om frågor som rör den egna personen. Svåra 

prövningar kommer den kristna att möta under sitt liv. Wingren lyfter fram i en av sina predikningar 

att människan har lidit under sekler, under krig, sjukdomar och dylikt.  

Ett rop som har kommit fram till Jesus är en bön. Bönen är kyrie, kristusropet: ”Herre förbarma 

dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig”.  Kyrie är från början en individuell bön i 

evangelierna (Matt 9:27-31, 20:29-34, Mar 10:46f), som under tidens gång har blivit till en 

gemensam, kollektiv bön som återfinns i t.ex. Handbok för Svenska kyrkan88. Bönen stammar, enligt 

traditionen, från evangelierna. Närmare bestämt från Matteus (9:27-31, 20:29-34) och från Markus 

(10:46f). Den bön som kom fram i ett individuellt lidande har kyrkan fört vidare till alla troende, 

men, som S. Danell påpekar, är bönens innebörd inte så närvarande när man tillhör den del av 

mänskligheten som har både kylskåp och varmvatten som stora problem i livet. Han skriver: 

 

Förutsatt att man inte hör till dem som för vilka kylskåp och varmvatten är så stora och centrala 

livsproblem, att det bara är av perifert intresse att människor ligger med svåra smärtor utan att få hjälp 

eller fryser och svälter ihjäl eller på grund av tortyrmetodernas fullkomning utstår vad som är värre än 

allt detta och inte kan göras gripbart med ord. Har du värk i en tand, så kan du äta, samtala, arbeta, 

möjligen t.o.m. sova en och annan minut, men hela tiden slår en brännande puls i den onda tanden. Har 

du en milliondels gnutta delaktighet i lidandet i världen, så kan du sköta din tjänst, umgås med 

människor, t.o.m. sova, men under allt detta slår hela tiden smärtans puls. Och det finns stunder då du 

säger: Gud, låt världen brinna, bara det sker fort för barnens skull! Varför Gud inte har bifallit en sådan 

begäran, det ger Skriften svar på: Han dröjer, inte därför han har glömt eller försummat sig, utan av 

långmodighet, för att flera ska hinna komma till bättring.89 

 

S. Danell lyfter fram att även det minsta av lidanden är en del i det stora lidandet. Han menar 

att även det lilla lidandet som tandvärk, är en liten del av det världsvida lidande, ”en milliondels 

gnutta” som han själv uttrycker det.90 Även det minsta personliga lidandet är en del i det stora 

världsvida lidandet. Vilket antyder att det finns en gemenskap.  

Under dessa många seklers lidanden, som Wingren predikade om, har många människor ställt 

sig frågan om Gud har glömt de sina. S. Danell menar att det ger Skriften svar på:  

                                                 
87 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.134 
88 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen av Svenska kyrkans Kyrkomöte 1986, Verbum, 2003, s. 14 
89 Danell Sven, Ordet som gavs mig del 2, EFS-förlaget, Stockholm, 1975, s. 121 
90 Danell Sven, 1975, s. 121 
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Han dröjer, inte därför han har glömt eller försummat lidandet, utan av långmodighet, för att flera 

ska hinna komma till bättring.91  

 

Under dessa många år av lidande kan det vara svårt att hålla sig till den kristna gemenskapen. 

Det är en utmaning som ställs till den troende. G.A. Danell menar att: 

 

den som inte offrar något för Jesu skull visar att han inte älskar honom. Han får inte heller erfara glädjen 

i att få höra Herren Jesus till.92 

 

 Han menar även att det är lön nog att få vara med i Guds rike. Det gäller att hålla ut. Han och 

den är pronomen som både kan indikera individ och person. I detta fall är det svårt att avgöra 

vilken av dem som G.A. Danell har i åtanke i sin predikan. I predikan, i sin helhet, lutar det åt att 

G.A. Danell menar individ. Han pekar på hur dagens människors tankevärld, där individen inte vill 

göra något utan att få någonting i utbyte, man vill gärna få saker gratis, men att jobba på ideell basis 

är det ingen som vill göra.   

Under denna rubrik kan vi finna två svar på frågan om den lidande människan står är en del i 

en större gemenskap eller inte. Wingren och S. Danell pekar på att en lidande människa står i en 

större gemenskap medan G.A. Danell menar att detta fall är den lidande människan en ensam 

individ i sitt lidande men möts av Kristus.   

Martyriet 

Det kristna livet har sedan apostlarnas dagar haft lidandet och förföljelsen i sällskap. Wingren 

predikade: 

 

… kristna kämpar: vittnen till blods i kyrkans stora strid och vardagens hjältar, som dagligen övervinna sin 

egen misströstan93  

 

Kyrkan har sedan början fått höra från den som är kyrkans huvud att det finns en större fara än 

att dö.   

 

Jesus lär oss därmed att det finns en fara som är oändligt mycket större än alla faror som hotar oss 

till livet här på jorden. Det är den stora faran att efter döden gå evigt förlorad.94 

 

                                                 
91 Danell Sven, 1975, s. 121 
92 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.208 
93 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.63 
94 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.179 
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Pronomenet ’oss’ visar på att en gemenskap har fått en lektion i vad som är det sämsta 

alternativet, nämligen att gå evigt förlorad. Det innebär at man förlorar gemenskapen med 

Kristus.  

 Wingren menar att ”martyrtider äro starka tider i församlingens historia.”95 Att se martyrtider 

som starka tider är svårt när man som G.A. Danell ser de menlösa barnen i Betlehem som martyrer.  

 

Martyrernas blod är inte deras eget. Det är Jesu blod. Martyrerna är fyllda av hans sakramentala 

närvaro.96  

 

Brander pekar här på en gemenskap som är väldigt intim och biologisk. Brander har en tydlig 

syn på att martyrer är en del av Kristi kropp. Det blod som den kristna kyrkan bekänner som 

förbundsblodet. Som förenar inte bara den troende med Jesus utan även de troende med varandra. 

Kyrkan har en mängd medlemmar. ”Ingen kan räkna skaran av bekännare, stridsmän och 

korsbärare, som genom tiderna utgjort den sanna kyrkan, Kristi kropp. Somliga har givit sitt liv i 

martyriet, andra har burit sin börda i vardagens gråhet utan det stora martyriets glans.”97 Här 

presenteras tre typer inom den kristna gemenskapen. Somliga strider och andra får bära sina kors.  

Alla har sin uppgift i livet. G.A. Danell menar att ”Alla Jesu lärjungar blir inte ålagda så svåra 

och tunga offer som de heliga martyrerna, men var och en som vill följa Jesus efter att ha funnit, 

måste vara beredd på offer.”98 Den troende måste, enligt Jesu utsago, tillsammans med andra 

troende vara beredd att ta sitt kors (Matt 10:38; 16:24, Mar 8:34, Luk. 9:23; 14:27), för att få vara 

en del av gemenskapen med honom.  

 

Men för dem som får nåden att lida med och för Jesus blir själva döden en seger. Jesus själv segrade i 

sin död. De heliga martyrerna, alltifrån de menlösa barnen i Betlehem intill våra dagars blodsvittnen i 

martyrkyrkorna, de segrar också i det heliga korsets tecken.99   

  

Att lida i martyriet ger inte bara vinst i korsets tecken. G.A. Danell fortsätter att predika:  

 

skenbart lider de det totala nederlaget. I verkligheten segrar de Ty ’kraften fullkomnas i svaghet’ (2 kor 

12:9).100  

 

                                                 
95 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.171 
96 Brander Bo & Göran Skytte, 2008, s. 352 
97 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.52 
98 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.287 
99 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
100 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.243 
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Den kan inte ha varit lätt för Stefanos och alla de andra martyrerna att genomlida allt 

helveteskval, men G.A. Danell menar att Jesu lära visa på att det finns något värre än alla de 

världsliga farorna, eller som han själv uttrycker det: 

 

Jesus lär oss därmed att det finns en fara som är oändligt mycket större än alla faror som hotar oss till 

livet här på jorden. Det är den stora faran att efter döden gå evigt förlorad.101 

 

Det kan tänkas att hoppet måste, om ett ögonblick, försvinna från martyren när denne står inför 

exempelvis lejonen. Bäckström menar i sin predikan att även om lärjungarna förlorade hoppet var 

Jesus där hos dem hela tiden.102 Bäckström pekar på att lidandet är närvarande i människors liv. 

Även de kristnas Gud kom att lida. Bäckström predikade: 

 

Och han talar om lidandet. Människosonen ska lida mycket och bli föraktad. Och Elias, det vill säga, 

Johannes döparen, han var tvungen att gå samma väg. Vid det här laget hade ju Johannes blivit både 

fängslad och avrättad.103  

 

Lidandet är en del av att följa Gud. I den kristna traditionen finns många exempel på det. De 

som vittnar om Jesus måste lida. Johannes Döparen, eller Elias som Bäckström känner honom, var 

den första som fick den vägen vandra. Jesus, d.v.s. människosonen, måste lida och föraktas och 

Johannes var den första som var tvungen att gå samma väg. Profeterna, likt martyrerna, visar på att 

följa Gud inte är en lätt väg. 

De trosbekännelser som troende i dag kan hålla fast vid när det blåser omkring dem är, enligt 

Brander, skrivna med blod även om de är antagna på koncilier.104 Brander menar att de som antog 

dessa bekännelser kände att de var värda att lida för. Trosbekännelserna är sammanfattningar av 

den kristna tron och dess evangelium. De personer som författade den nicenska trosbekännelsen 

har säkert själva stått under någon form av lidande. Författarna vet vad lidande innebär och vad 

konsekvenserna är. När livet verkar mörkt och det är svårt att tro kan det vara en tröst att hänga 

upp sin tro på något som har författats av en samling personer som också har erfarit lidande. 

Brander menar även att dessa män visste djupt inom sig att trosbekännelsen är något 

grundläggande, något som en människa eller grupp av människor kan bygga något stabilt på.  

 

… äro martyrkyrkor: de kristna i dessa länder kunna icke lösa sig ut ur sitt folks sammanhang utan 

att de får lida. Detta är korset. Korset är icke något fint och förandligat som en kristen människa själv 

                                                 
101 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.179 
102 Bäckström Tobias, Jesus är vårt hopp [Fjärde söndagen efter trettondagen, 2006],  
103 Bäckström Tobias, Jesus förhärligad [Kristi förklaringsdag, 2013], 2013 
104 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s.405 
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kan fundera ut åt sig och lägga på sig och förädlas av. Plågar hon sig med självvalda lidanden. Då ökas 

hennes högfärd och andliga inkrökthet i sig själv. Korset kommer utifrån, det kommer från världen.105  

 

Lidandet behöver inte vara en företeelse som kommer utifrån utan även något man kan åsamka 

sig själv. Detta lidande, menar Wingren, ger ingen gemenskap. Det är bara lidande som inte är 

självförvållat som ger gemenskap. Wingren menar att det är självförvållat lidandet bara leder till 

inkrökthet.  Citatet belyser hur lidandet kan få olika konsekvenser. Det självåsamkade lidandet ger 

ett onödigt lidande som inte leder någonvart medan det yttre åsamkande lidandet ger andlig lärdom 

och mognad.  

Ett flertal av de predikningar som undersökts tar upp martyrer och helgon som förebilder. G.A. 

Danell är en av dem som ser helgon och martyrer som förebilder.  

 

… som i denna värld lider förföljelse för Kristi skull. De är martyrerna i fängelserna, martyrkyrkorna, 

som lever under jord men i himmelen.106  

 

Här återfinns en paradox. Likt den som Jesus presenterar enligt både Matteus- och 

Markusevangeliet, den som vill som rädda sitt liv kommer att förlora det och den som förlorar sitt 

liv vinner det (Matt 16:25, Mark 8:35). Martyrerna visa att det finns en gemenskap. Denna 

gemenskap är en gömd och skrämd men samtidigt en firande och öppen gemenskap.  

 

Den åttafaldiga salighet som Jesus idag pratar om i våra textord [matt 5:1–12] beskriver, uppväger därför 

många gånger om alla de farligheter, bekymmer, lidanden och svårigheter som hör med till kristendomen 

här på jorden. Därom vittnar alla de stora helgonen, därom vittnar de förföljda och plågade martyrerna, 

som prisat och lovat Herren mitt under sina lidanden och sjungit Te Deum på det brinnande bålet.107  

 

Det textord som G.A. Danell syftar på är saligprisningarna i Matteus evangelium (Matt 5:1–12). 

Flertalet av dessa saligprisningar pekar på att det finns en gemenskap. T.ex. ”saliga de som sörjer, 

de skall bli tröstade” (Matt 5:4) För att få tröst krävs det att den lidande står i någon form av 

gemenskap med en annan person. Här har församlingen ett stort ansvar och möjlighet till att trösta 

en medlem som sörjer. G.A. Danell pekar fortsatt på att helgon och martyrer har visat ett denna 

serie av saligprisningar stämmer överens med det verkliga livet. Martyrerna visar att det finns en 

gemenskap som inte är synlig, som församlingens gemenskap är, utan en gemenskap som är så pass 

intim att den troende blir en del av sin frälsares kropp.  

                                                 
105 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.51 
106 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.338 
107 Danell Gustaf Adolf, 1969, s. 363 
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Inte nog med att helgon och martyrer visar på att båda typerna av gemenskap är närvarande hos 

de troende. G.A. Danell fortsätter med att martyrerna också visar Guds natur för andra människor. 

”Dessa hans hängivnaste lärjungar och efterföljare visar hans väsen för människorna, liksom de 

stora helgonen och troshjältar uppenbarar för människor hurudan Gud är.”108 De flesta helgon har 

uppdagat något av Guds hemlighet. De visar vägar genom mörkret. Johannes av korset menar att 

det är i själens mörka natt som man möter Gud. Detta mörker är det själsliga lidandet, men dessa 

helgon har i kyrkans tradition setts som förebilder. Dessa förebilder har upplevt gemenskap även 

under lidande. ”Därför måste den som vill efterfölja Jesus, sedan han funnit honom, taga sitt kors 

på sig, det vill säga vara reda att offra allt för honom”109, som G.A. Danell uttrycker det.  

”I sitt lidande ser hon på Jesus och hämtar kraft av hans medlidande. Herren är mycket närmare 

dem som lider än alla dem som lever obekymrade. Den som så lider med Jesus blir helgad och 

luttrad.”110 I detta citat växlar subjektet. I första meningen är människan subjektet, som ser Kristi 

medlidande, i citatets sista mening har subjektet växlat, subjektet är nu Jesus. I citatet låter G.A. 

Danell Kristi medlidande och individens del i Kristi lidande. Det ena går hand i hand med det 

andra. Det är inte endast de med en stor tro som tar del i lidandet. S. Danell pekar på att Tomas 

tvivlaren fogar sig till att lida med Kristus. 

 

Tomas skiljer sig från de övriga och säger: ’Låt oss gå med, att vi må dö med honom.’ Även om Tomas 

inte hade mycket tro ännu, så fanns hos honom det innersta i tron, nämligen trohet mot Herren. Och 

fastän han inte förmådde se framför sig något annat än en kvalfull död, så ville han lida den döden 

tillsammans med sin Mästare. Att han inte den gången lyckades förverkliga sin tanke, skall ingen undra 

över. Han blev martyr till sist.111 

 

Här pekar S. Danell på hur Tomas ser lidandet i sin omedelbara framtid och är beredd på detta 

bara han får dela gemenskapen med andra troende och med sin mästare. Lidandet blir här en del 

av livet, och en del av att vara i gemenskap med Kristus. Att lida med Kristus blir i detta citat något 

att sträva efter.  

Gemenskapen presenteras genom avsnittet som något viktigt. Brander lyfter fram att 

gemenskapen mellan den lidande martyren och Kristus är sakramental och den beskrivs med 

biologiska termer. Det blod som spills är Kristi blod, sakramentsblodet. Att lida martyrdöden är 

inte det värsta lidandet enligt Wingren. Han menar att det värsta lidandet en kristen kan drabbas av 

är evig fördömelse, d.v.s. att mista gemenskapen med Kristus. G.A. Danell menar att personer 

inom den kristna gemenskapen som vill ha gemenskap med Kristus måste vara beredda på att lida. 

                                                 
108 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.46 
109 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.287 
110 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.48 
111 Danell Sven, 1975, s.100 
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De inslag av individ som pronomen i singular och egennamn är inte många och de pekar inte heller 

på att den lidande människan är ensam i lidandet. De pekar på gemenskapen.  

 

Omsorgen i lidandet 

Att Gud bryr sig om människor kan man, enligt den kristna kyrkan, finna i johannesevangeliets 

3 kapitel. ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom 

skall vara räddade och få evigt liv.”(Joh. 3:16)  Ett exempel på hur mycket Kristus bryr sig om de 

som tror på honom kan vi se i bl.a. berättelsen om Stefanos och hans martyrdöd som finns i 

Apostlagärningarna. Brander menar att: 

 

… när en liten lärjunge på jorden befinner sig i den utsatthet som Jesus talar om i dagens evangelium, 

sitter Jesus inte med armarna i kors i härligheten. Han står, i ett fullkomligt engagemang, medlidande 

och deltagande och med hela sin omsorg. Han står för att öppna himmelen beredd att ta emot den som 

blivit sårad i världen.112 

 

”En liten lärjunge”, är det en individ eller person? Det är troligen en person snarare än en individ 

som Brander talar om. Lärjungaskapets krav är gemenskap. Stefanos står i ensam men han vägrar 

överge den gemenskap som han har fått med de kristna och deras Gud. Skulle denna lilla lärjunge 

vara en individ kanske han inte hållit fast lika hårt vid sin övertygelse lika lätt som om han var en 

person i en gemenskap. Det är svårt att få ”en liten lärjunge” till att vara en individ utanför en 

gemenskap. Hela predikan pekar på gemenskap, dels gemenskap mellan martyrerna och dels mellan 

Jesus och lärjungen, att då tolka ”en liten lärjunge” som individ är långsökt.  

Brander presenterar inte bara en tanke på gemenskap mellan Gud och troende i sina 

predikningar, utan i en annan predikan presenterar han hur kyrkan borde hantera personer som 

lider. Kyrkan skall möta den lidande, likt kyrkans huvud. Det är inte bara i andras lidande som 

kyrkan, som Kristi Kropp, hjälper andra utan även i det egna lidandet skall kyrkan träda in och 

hjälpa andra. Brander visar att även i sitt eget lidande visar Jesus omsorg om de sina, det kan man 

se i korsfästelseberättelsen i Johannes evangelium. Brander lyfter fram detta i sin predikan.  

 

Det första är när han säger till Maria som står vid korset: Kvinna, här är din son. Och sedan till 
Johannes: här är din mor. Det finns många dimensioner i dessa, men de är framför allt präglade av 
omsorg. 113 
 

Maria, som är en bild av kyrkan, får Johannes, som bild för apostlarna/de troende, att ta hand 

om och Johannes får ta hand om Maria. Den troende människan får ta hand om kyrkan, och kyrkan 

                                                 
112 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 353 
113 Brander Bo & Göran Skytte, 2008, s. 555 
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får ta hand om människan. Kyrkan och den enskilde har där med i uppdrag att ta hand om varandra 

i lidanden som drabbar dem. Ett sätt är att samtala, för samtal är ett sätt att lätta ett tyngt hjärta. 

G.A. Danell hämtar från Jesus och evangelierna. Nämligen: 

 

Nej han lyssnar till sina bekymrade lärjungars samtal och till deras innersta tankar. Och han far varligt 

fram ned den i deras svaghet och ömtålighet. Han frågar: ’vad samtalar ni om?’ Och så lyssnar han till 

deras svar. Men han stannar inte vid detta utan ger verkligen en auktoritativ undervisning. Han är så 

gammalmodig – just därigenom alltid tidsenlig och aktuell – att han hänvisar dem till vad Skriften 

säger.114 

 

I arbete kring en kris, är det inte bara viktigt att lyssna även försöka ge svar på de frågor som 

uppkommer, och även att ge råd. Texten visar en grupp människor som i gemenskap behandlar 

sina lidanden. Denna gemenskap som belyses blir ett forum där de kan dryfta olika frågor som 

tynger dem. Tankar, råd och erfarenheter byts mellan varandra. Även om Jesus gav lärjungarna 

tröst och undervisning finns det även uppmaningar till att ge bort det liv man har fått för sin nästa. 

Wingren menar att det är något som Jesus manar oss till. Wingren predikade: 

 

I sitt ord manar han oss att leva såsom vetekorn, att inte värna om vår oskaddhet utan med glädje 

försvinna i mullen, väntande på skörd. Lev för nästan, ropar han, behålla inte, ge bort det liv du har fått! 

Då först finns det hopp om att ditt liv kan bli bevarat (Luk 17:33).115  

 

Lidandet är något som genomsyrar livet. Vetekornet måste först dö innan det kan växa. Om 

vetekornet skall kunna växa kan det inte vara rädd för att brista. Citatet visar även att en gemenskap 

är något som man måste arbeta för. En person måste aktivt ge bort, aktivt leva för andra. Denna 

uppmaning, ”lev för nästan”, är en uppmaning för att leva i en gemenskap och för gemenskapen. 

Trots att individen har fått livet som en gåva skall den ges vidare till medmänniskorna. Gåvan kan 

vara mer av en personlig gåva än en individuell. Eftersom de gåvor som delas ut är gåvor som ska 

ge gemenskapen förutsättningar att kunna existera. 

Även genom detta avsnitt har den lidande ställts i en gemenskap. G.A. Danell pekar på samtalet 

och undervisning som ett par exempel på hur en gemenskap kan behandla lidande. Dessa exempel 

kommer att dyka upp i den avslutande konklusionen. Brander lyfter i sin predikan fram hur kyrkans 

gemenskap och den troende ska ta hand om varandra på Jesu uppdrag. Wingren följer i samma 

spår och lyfter fram Jesu ord om att man ska leva för sin medmänniska. Även Branders ’lilla 

lärjunge’ pekar på gemenskapen. I det fallet är det gemenskapen mellan Kristus och den troende 

som står i fokus. Denna lilla lärjunge står troligen inte ensam. Den människan har en församling 
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eller annan kristen gemenskap som har gett stöd till lärjungen gällande tro på och gemenskap med 

Kristus.  

Lidandet i gemenskap 

I Paulus omvändelseberättelse, som den presenteras i Apostlagärningarna, säger Jesus till 

honom, ”Saul, Saul varför förföljer du mig?”(Apg. 9:4). Wingren skriver att det är den enda gången 

Jesus visar sig för en av hans och kyrkans motståndare.116 Den gemenskap som Kristus har med de 

troende är så stark att han inte undrar varför Saul förföljer de kristna utan varför han förföljer 

honom själv. Paulus frågar sig själv hur de troende och Jesus hänger ihop så intimt som det beskrivs. 

Förklaringen på den frågan kommer Saul/Paulus själv med i sitt brev till galaterna (Gal 3:27-28). I 

Dopet blir den troende en del i Kristi Kropp. ”Vi hör ihop. Vi är alla en del av Kristi kropp”117 

predikade Axner, likt Wingren som predikade att ”den kristna församlingen är sammanvuxen med 

sin Herre. Samma väg till livet, som han gick, samma väg måste också hans kyrka gå, om hon skall 

ha del i hans liv…”118 Kristi kropp är den kristna kyrkan. Som Kristi kropp får de troende del i 

Kristi lidande. ”Kristi kyrka på jorden är hans kropp, och hans kropp är med i hans lidande. Hur 

syndiga vi än är, så hör vi honom till, och han låter oss känna det genom låta oss få del i Kristus 

lidanden (Kol. 1:24).”119 Wingren säger i sin predikan att vi ”[…] har […]  tänkt oss själva som 

enskilda människor, med våra sorger och med vår oro.”120 Wingrens iakttagelse ger en kritik mot 

den individualistiska tanken. Att människan är ensam i sin sorg och oro.  

En annan företeelse som finns i kyrkan, som sammanbinder de troende med varandra är 

nattvardens gåvor. Kristi blod är en viktig del i dessa gåvor. Brander skriver att ”om vi med dopets 

vatten föds in i Kristi Kropp är Kristi blod blodomloppet genom tiderna i Kyrkans organiska 

gemenskap med den uppståndne.”121 Denna gemenskap har en ursprungsplats. Det är kyrkan som 

”… är platsen, gemenskapen, där alla urbilder vilar, alla ser de likadana ut: en korsfäst och slagen 

som går ut ur sitt fängelse och ger världen liv, en folkspillra som förföljes men förblir Guds folk, 

alla dessa texter som klingar genom vår musik och spritter av liv och är lovsång ur djupen.”122 

Förtryck är något som har följt människan genom historien. Det förtryck som finns i världen måste 

den kristna kyrkan arbeta mot. Paulus skriver i Galaterbrevet (3:27-28) att det inte finns något som 

skiljer de troende åt längre. Alla är de ett i Kristus. Wingren kopplar slaveriets avskaffande till just 

                                                 
116 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.149 
117Axner Marta, Så som Jesu smärta var - aldrig någons varit har? [6 april, 2008]  
118 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.171 
119 Danell Sven, 1975, s. 112–113 
120 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.85–86 
121 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 564 
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denna bibelpassage. ”Slaveriets lidanden och nöd avskaffades genom kyrkans ordning”123, 

predikade han.    

Det moderna samhällets snabba nyhetsflöde ger oss information om läget på andra sidan jorden. 

Axner menar att ”vårt samhälle, vår kyrka, är inte så akut påverkad. Men vi är ändå berörda”124 av 

lidande och medlidande. Denna berördhet har ökat i och med att tekniken har gjort världen mindre. 

Axner pekar på att den svenska kyrkan och det svenska samhället inte berörs direkt av sjukdomar 

och annat lidande men att svenska samhället och den svenska kyrkan ändock är påverkade.  

En av de äldsta bilderna av kyrkan är båten, enligt Wingren.125 I en av hans predikningar 

presenterar församlingarna som ”ett skepp som styr över ett oroligt hav.” Denna färd som 

församlingen har över det oroliga havet är livets resa. Livet är som bekant en resa som har sina upp 

och nedgångar. Fortsatt menar Wingren att ”det kan storma ordentlig över färdens gång för alla 

döpta och man får hålla sig i kyrkan, i relingen, ifall man inte ska ramla över bord.”126  

Gemenskapen mellan den kristna församlingen och dess herre är så intim att de är 

sammanvuxna. Wingren menar att ”samma väg till livet, som han gick, samma väg måste också 

hans kyrka gå, om hon skall ha del i hans liv…”127 Denna väg är medlidandets väg. Det medlidande 

som Kristus har beskriver Bo Brander med följande svar: 

 

Jo, när en liten lärjunge på jorden befinner sig i den utsatthet som Jesus talar om i dagens evangelium, 

sitter Jesus inte med armarna i kors i härligheten. Han står, i ett fullkomligt engagemang, medlidande 

och deltagande och med hela sin omsorg. Han står för att öppna himmelen beredd att ta emot den som 

blivit sårad i världen.128 

 

Detta medlidande är så starkt att Kristus inte sitter, utan står.  Fullkomligt engagerad, 

medlidande och deltagande står han för att ta emot den lidande. ”En liten lärjunge” tyder på en 

individualitet. Gemenskapen finns i citatet men det är inte mellan troende utan mellan den troende 

och Kristus. Men kan en person vara lärjunge utan gemenskap med andra där individen blir till 

person. Den personliga gemenskapen är viktig för kyrkan. För att vara kyrka måste gemenskapen 

finnas eftersom alla troende är en del av Kristis kropp. Att Jesus då har fullkomligt engagemang 

och medlidande är inte så konstigt med tanke på att en del av hans kropp lider och därmed lider 

kyrkan. Om en del av kroppen lider gör det också att andra delar av kroppen det. Trots att citatet 

till en början pekar på en individualitet försvinner det när man börjar skrapa på ytan.  

                                                 
123 Wingren Gustaf, 1989, s. 41 
124 Axner Marta, Så som Jesu smärta var - aldrig någons varit har? [6 april, 2008]  
125 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.85–86 
126 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.86 
127 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.171 
128 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 353 
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Återigen kommer båten in som en bild för kyrkan. I evangelierna finns berättelser om Jesus och 

lärjungarnas resa med båt över den galileiska sjön. Stora vattensamlingar i rörelse symboliserar i 

bibeln fara, undergång och död, enligt Wingren.129 Fortsatt pekar Wingren på att räddningen från 

vågorna och vattnet blir då en naturlig symbol för frälsning och räddning. Båten, alltså kyrkan, är 

det som räddar från lidande och död. ”man får hålla sig i kyrkan, i relingen, ifall man inte ska ramla 

över bord”130, men det är ytterst Jesus som har makten ”över det utvärtes skeendet.”131 Något som 

Wingren menar att de troende tappar bort. ”… vi tappar bort att Jesu makt över det yttre, över 

vågorna.” Han, som Wingren menar: 

  

är herre över det utvärtes skeendet – och vi, som tror på honom, är inte slavar under naturförloppet, vi 

är frälsta från det och höjda över det.132   

 

Wingren framhåller här att gemenskapen med Gud och den kristna församlingen är viktigt när 

det gäller lidandet.  

Gemenskapen med Kristus sträcker sig bortom det mystiska, Brander menar:  

 

Om vi med dopets vatten föds in i Kristi Kropp är Kristi blod blodomloppet genom tiderna i 

Kyrkans organiska gemenskap med den uppståndne.133 

  

Kristi kropp framställs som en biologisk kropp med eget blodomlopp. Detta blod är 

Förbundsblodet, d.v.s. vinet i nattvarden. Brander blandar synen på gemenskapen som mystisk och 

naturlig. Denna gemenskap, som kyrkan har och står för, sträcker sig även utanför gränser och 

samfund. G.A. Danell menar att det är i bönen som kyrkan bär fram ”alla lidande människor i 

världen och deras nöd. Där är alla hungrande. Där är alla krigets offer. Där är alla hedningar. Men 

där är framför allt alla de många kyrkans förlorade söner och döttrar, som i sanning är plågade av 

onda andar, även om de själva ej inser detta.”134 Här finns en gemenskap som bär varandras lidande 

igenom bönen. En av de böner som kyrkan bär fram är litanian. Den bes främst i fastetid. S. Danell 

menar att det är ”… just i fastetid, då allt slags mänskligt lidande och mänsklig nöd kommer oss 

nära i litanian och i belysning av Kristi lidande.”135 Fastan är en tid för eftertanke. 

En gemenskap som hjälper och bygger upp måste ha en eller några personer som är stabila. I 

dag finns ett stort behov av stabila personer. ”För att möta dagens behov och för att verkligen 
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lindra världens nöd behöver Herren långt fler hängivna, rättsinniga, offervilliga medarbetare”136, 

predikade G.A. Danell den andra söndagen efter Påsk i början på 1970-talet. Gemenskapen är en 

lättnad för de som lider. G.A. Danell pekar på att det är en lättnad att få tala ut om sina svårigheter 

och att få känna att man inte är ensam i det svåra.137 ”Det är inte bara jag som tvivlar, tänker man.” 

En gemenskap får inte bara byggas på tvivel, eller dylikt. För G.A. Danell är tvivlares gemenskap 

vägen till fördärv.  

 

… de befäster varandra i de tvivel var och en förut hyste och ökar på dem med nya tvivel var och 

en förut hyste och ökar på dem med nya tvivel. Man bär varandras bördor genom att överta varandras 

tvivel utöver sina egna. Så gräver sig människor ner i bedrövelsen och hopplösheten mer och mer.138 

 

Lidandet är inte enbart av godo. G.A. Danell tillbakavisar ”… att lidandet utan vidare av sig 

självt luttrar och helgar en människa. Tvärtom bryter det ofta ned den som drabbas därav. Gör den 

människan bitter och hård eller driver henne till förtvivlan”139 S. Danell ser en varning till 

prästerskapet. ”Det är en allvarlig varning till oss präster att inte ta det lätt med andra människor 

bekymmer.”140  En annan människas lidande kan göra att man inte vill vara nära denna individ. 

G.A. Danell säger att det ”därmed är den ena stora frestelsen för kyrkan och de kristna antydd och 

avvisad, nämligen att hon avgränsar sig så från denna världen att hon icke kommer i kontakt med 

människor.”141  

Om kyrkan vänder människor ryggen är hon inte längre en helig kyrka och kan där igenom inte 

bestå i en oskattbar tid framöver. G.A. Danell predikade: 

 

… i den Augsburgska bekännelsens sjunde artikel bekänner vi: ’Vidare lär de, att en helig kyrka skall äga 

bestånd till evärderlig tid.’ Detta är alla kristnas tröst i all den yttre och inre nöd som nu övergår 

kristenheten.142 

 

Det är en kärlek som den kristne måste ha till sin nästa. Likt den kärlek Jesus har till sin brud, 

församlingen. Kärlek är en stark kraft om ger omänsklig styrka till att utstå lidande. I den kristna 

traditionen har brudmystiken varit en förklaring till relationen mellan Jesus och kyrkan. I 

vigselakten mellan brud och brudgum lovar de varandra trohet i nöd och i lust till dess döden skiljer 

dem åt. 
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Detta är ett förebud om Jesus, som såg sin brud – det är hans församling, det är du och jag- och fattade 

kärlek till henne. Hans kärlek gjorde honom så stark, att han för vår skull utstod korsdöden och för vår 

skull gick in i dödsriket men mer: av kärlek till oss lyfte han undan syndens och dödens tunga sten.143 

 

Här visar S. Danell att Jesus älskar sin brud så mycket att han kunde genomlida dödens kval. 

Kärleken kan få oss att stå ut med det mesta, men detta kräver en gemenskap. Kärleken och 

gemenskapen ger en trygghet i livet. Den troende omsluts av en oerhörd kärlek, inte enbart av sina 

bröder och systrar i tron utan även Jesus. Kärleken kan driven en människa till gemenskap. 

Gemenskap ställer sina krav. Att ha en del i den kristna gemenskapen ställer sina krav. Är man en 

del i en kropp som lider, drabbas även den delen. Precis som det är med en biologisk kropp. 

Drabbas den av smärta i höger fot kommer snart höften och vänster ben snart också få del av 

smärtan. G.A Danell lyfter fram att vara en del av gemenskapen är att lida tillsammans med Kristus. 

Han menar ”att vara en del i Kristus innebär att man får del i Kristi lidande.”144  

”… när tidens gång hage medfört att alla enskilda i alla Europas folk tillhörde Kristi kropp, ja 

då var slaveriets tid slut även i dessa staterna.”145 Slaveriet och dess lidande avskaffades officiellt 

under 1800-talet i västerländska områden. Wingren menar att en av anledningarna till slaveriets 

avskaffande i Europa är gemenskapen som finns i Kristi kropp. Han hänvisar till Pauli ord: ”Nu är 

ingen längre jude eller grek, slav eller fri. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal. 3:28).  Alla troende är 

inte längre enskilda individer och beteckningar på dessa individer är inte längre en nödvändighet 

då alla troende har blivit en del av Kristi kropp. Lidandet har genom gemenskapen lyfts undan men 

kyrkan har inte varit helt förskonad från lidande, kyrkan har varit rädd och orolig för framtiden. 

Wingren menar att ”en ängslig och försoffad kyrka är ingen dålig kyrka, allt beror på vem det är 

som sover i henne.”146 Här framställs kyrkan som lidande. Lidandet under ångestens tunga börda. 

Wingren pekar på att ångesten och försoffandet inte gör kyrkan till en dålig kyrka, i alla fall inte om 

Jesus vilar inom den. Gemenskapen, kyrkan, delar ängslan och försoffandet.  

 

Det är lätt för en Guds medarbetare att under alla besvärligheterna glömma, att det är en nåd att gå vara 

med. Hur stor nöden än kan bli för den som är med i Guds rikes arbete, så är detta ändock oändligt 

mycket bättre än att vara utanför, att höra till dem, som står sysslolösa på torget.147  

 

Denna medarbetare som G.A. Danell talar om torde vara en person, snarare än en individ. En 

”medarbetare” pekar på att det finns en gemenskap. Det är inte en arbetare utan en medarbetare 

som G.A. Danell talar om.  När en kris kommer och slår undan fötterna är det lätt att glömma de 

verktyg och prioriteringar man har. G.A. Danell menar att det är lätt att glömma hur bra det är att 
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verka i Guds nåd. Lidandet är en del av att tro, som jag tidigare har anfört. Att arbeta i Guds tjänst 

blir ett arbete med stor möda men G.A. Danell pekar på att denna möda är mycket bättre än att 

stå utanför den kristna tron och gemenskapen. I sin predikan menar G.A. Danell att de som 

sysslolösa, de som står utanför gemenskapen, lider mer än de som lider under arbetet i Guds tjänst. 

Att höra till den kristna gemenskapen innebär mycket jobb men det ger även fördelar.  

 

När du bär på din börda, ber du redan, med rop utan ord och med dörren stäng, alldeles så som Jesus har 

sagt att det skall vara. Och när detta sker, finns det en fader som ser i det i fördolda och hör din bön. Det 

kan dröja innan skörden börjar växa, men en dag händer det, kanske när du själv är på väg att slockna i 

svaghet och död.148 

 

I detta citat står individen ensam i sitt lidande. Lidandet, bördan, kommer att i det fördolda 

genom bön omvandlas till en riklig skörd. I det fördolda ska den troende be och bära bördan. Det 

man sår och arbetar för kan ibland ge mer av nöd och lidande än frukt. Den bön som den enskilde 

bär på i sin ensamhet, får den svar? Bönhörelse är enligt Wingren något större än det privata.149 

Bönhörelsen, eller frukten som Wingren benämner den i citatet, kan komma vid dödens stund. Om 

bönhörelsen är större än det privata är då det verkligen en individ som citatet handlar om? Det 

som sås av den enskilde kan vara Guds ord hos andra. Om det är detta kräver det en gemenskap, 

då blir det inte längre en individ som Wingren åsyftar på utan att det är person som gömmer sig 

bakom pronomenet ’du’.  Det innebär att det borde finnas en gemenskap gömd i predikan. Det 

enda som pekar på att det finns en gemenskap är ’i det fördolda’. Det är utanför gemenskapens 

medvetande som bördor och bön bärs fram.  

”Liksom vi i kyrkan skall bekämpa synden bör vi hjälpa till i kampen mot sjukdomarna.”150 

Sjukdomar kan skänka stort lidande till både de som drabbas och deras närmaste. Kyrkan borde, 

enligt G.A. Danell, hjälpa till att bota alla sjukdomar. Kyrkan torde därför lyfta de sjuka och deras 

närmaste och dela lidandet. Här finns en tydlig gemenskap det är ”vi i kyrkan” som skall handla 

mot både synd och mot sjukdomar. G.A. Danell menar att den moderna sjukvården gör ett 

fantastiskt jobb att bota sjukdomar, både psykiska och fysiska, men den kan inte bota synden. För 

G.A. Danell finns det ett samband mellan synd och sjukdom. Detta samband är inte enbart att 

sjukdomen är en metafor för och en påminnelse om människans tillstånd. Gemenskapen kyrkan 

får enligt G.A. Danell inte glömma detta samband. Kyrkan lindrar det lidande som synden ger. 

Kyrkan har förlåtelsen eftersom kyrkan har Jesus. G.A. Danell menar att Jesus främst vill bota 

syndens sjukdom. I kyrkan finns plats för den lidande att slappna av och känna sig som en del av 

något större och tänka:  
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Jag är i Kristi kropp, jag är omgiven av hans nåd och barmhärtighet på alla sidor. Nu dricker jag 

bägaren, nu är jag i dopet.151 

 

Rubriken till detta avsnitt, lidandet i gemenskap, visar redan på vad som framkommer i analysen 

under rubriken. Det presenteras oftast att den lidande står i en gemenskap, men i en av Wingrens 

predikan kommer ett citat där den lidande, den som är tyngd av bördor, står ensam. Axner menar 

att ”vi hör ihop”152 trots lidandet. Brander pekar på att kristna gemenskapen är en gemenskap som 

delar på ett blodomlopp. Detta blod som finns i kyrkans blodomlopp är det blod som återfinns i 

nattvardens sakrament. Det är en intim, biologisk, gemenskap, som delar blodomlopp. Brander 

lyfter även fram att gemenskapen måste finnas för att kyrkan ska kunna finnas, speciellt om kyrkan 

ska vara Kristi kropp och dess medlemmar ska vara lemmar. Med en sådan gemenskap kan den 

bild av kyrkan Wingren lyfter fram, församlingen som en båt, inte vara så konstig. I kroppen håller 

cellerna i varandra i med- och motgång. När det stormar i livet kan församlingen vara den båt som 

tryckt för den lidande genom stormen. Gemenskapen är med andra ord en viktig del i den troendes 

liv, oavsett lidande eller inte. När lidandet slår till finns det en plats som bär den lidande och som 

den lidande kan få hålla fast vid. Ett sätt som församlingen bär de lidande är förbönen. Förbön 

sker i varje söndagsgudstjänst och behandlar lidande genom att lyfta fram dem som lider.  

Det har även visat sig att tillhöra en gemenskap har inte bara presenterats som något enkelt. Det 

ställs krav på den som vill tillhöra gemenskapen. G.A. Danell menar att om man vill tillhöra den 

kristna gemenskapen och Kristus får del av Kristi lidande.  Att tillhöra den kristna gemenskapen 

ger lidanden och stå utanför den kristna gemenskapen. 

Det är inte endast gemenskap som presenteras i förhållande till lidandet, även individen har 

presenterats. Det är Wingren som pekar på individen och hur denne ber när den bär sin börda 

genom bönen.   

Kristendomsfientligheten 

Wingren skriver att Kyrkan startade bakom stängda dörrar och i skräck och ångest.153 Redan 

från kyrkans begynnelse har det funnits en fientlighet mot kyrkan. I vissa tider var fientligheten 

större än i andra. Det skiljer sig även mellan landområden. Citatet belyser även att kyrkan har stor 

erfarenhet av lidande.  
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Vi ser det när kristna bekännare angrips i tidningar eller annat sätt. Då drar sig alltid en del undan. De är 

rädda för korset, för skammen, för smäleken. De ville ha en glad livsbejakande kristendom, en 

trivselkristendom, en populär människovänlig kristendom, eller hur den må kallas. Men de vill inte strida 

säger de.  Man ska ju inte strida utan vara foglig och tolerant. De vill framför inte lida för sin tro.154  

 

Även den starkaste av gemenskaper kan inte hålla ihop om personer inom gemenskapen viker 

sig för lidande och hot. G.A. pekar på att det finns en pacificering inom de kristna leden, och i 

samhället i stort. Människor är inte längre beredda att strida för det de tror på, utan att ”man ska 

ju inte strida utan vara foglig och tolerant.” Även angreppen mot de troende pacificeras. G.A. pekar 

på att angreppen på den sanna kristna gemenskapen även kommer inifrån, från de falska läror som 

sprids i kyrkorna från predikstolen. 

   

Vi möter den dels i form av den öppna kristnadomsfientligheten och gudlösheten, som med eller utan 

våld och förföljelse söker utrota kristendomen, dels i form av den kristet kamouflerade gudlösheten i 

alla de falska läror som förkunnas såsom kristendom.155 

 

Det är ett ”vi” som möter motståndet. Det är den kristna gudstjänstgemenskapen som 

tillsammans ställs inför de falska lärorna. Det gör ont att inse att ens världsbild är fel, och att sedan 

försöka måla om bilden. En församling som får fel förkunnelse kan bringa lidande till en 

gemenskap lika väl som till individen. Gemenskapen, där personer samlas, får en större betydelse 

för personerna som är dess beståndsdelar. Gemenskapen får liknande erfarenheter.  

 

Vi kan också som så många kristna i dag på andra håll få uppleva blodig förföljelse eller den moderna 

vetenskapliga raffinerade oblodiga förföljelse, som kan bryta ned människor genom hjärntvätt och droger. 

Allt detta kan vingårdsmannen emellertid använda i sin hand så, att martyrkyrkorna blir de mest levande 

församlingarna och martyrernas lidande med eller utan blodsutgjutelse blir kyrkornas bästa utsäde. 

Enskilda kristna kan vingårdsmannen fostra, rena och helga genom allehanda prövningar, genom lidanden 

till kropp och själ av olika slag.156  

 

I detta citat kommer en nytestamentlig bild av Gud och indirekt av församlingen fram. Gud är 

vingårdsmannen och kyrkan är vinträdet, där den enskilde har ympats in. I citatet verkar lidandet 

vara ett verktyg genom vilket vingårdsmannen beskär vinträdet så att kyrkan är en levande 

gemenskap. Lidandet är inte endast av ondo. I liknelsen om vinstocken (Joh. 15:1–9), lyfter 

Johannes fram att Jesus ser sig som en vinstock i vilken de troende ympas in i. Vingårdsmannen, 

Gud, rensar denna vinstock från döda grenar för att de levande grenarna skall ha en rikligare skörd.  

                                                 
154 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.90 
155 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.121 
156 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.197 
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Tre citat ovan inleds med vi, ”vi möter”157, ”vi kan”158  och ”vi ser”159, dessa vi pekar på en 

gemenskap mellan de troende. Vi-et är ett ecklesiologiskt signifikant pronomen. I de 

nytestamentliga texterna används pronomenet vi som en beskrivning om den döpta gemenskapen. 

Gemenskapen, som ryms i detta vi, är en gemenskap mellan döpta i Jesus.160  Det öppnar även upp 

för att gemenskapen ska handla mot lidandet.  Dessa vi, med tillhörande verb, pekar på ett ansvar 

som det gemenskapsbärande vi-et har. Gemenskapen i dessa citat pekar på ett ansvar. 

Gemenskapen möter, ser och kan dela lidandet, vilket ger ett ansvar att dela lidandet och hjälpa 

världen. Denna gemenskap har även del i Kristi lidande och andra troendes lidande. 

  

Han blev förföljd av sitt eget folk som en bråkmakare och upprorsman, han fick fly från ort till ort för att 

undgå döden. Till sist blev han liksom många andra vittnen dödad för sin tros skull… I öster bedrivs 

öppen förföljelse. I väster s.k. fria länder bekämpas Kristus och hans lärjungar på ett mera fördold och 

indirekt ett lika effektivt sätt.161  

 

Här pekar G.A. på en gemenskap. Jesus står inte ensam i historien att ha blivit avrättad för sin 

övertygelse. Stort sett alla av Gamla testamentets profeter gick samma väg.  

 

Mindre självklar än världens förföljelse är den förföljelse som uppträder också inom kyrkosamfunden- 

Jesus syftar på den, när han säger att hans lärjungar ska bli utstötta ur synagogorna och att de som dräper 

dem ska mena sig göra en tjänst åt Gud. Det finns i diktaturländer en officiell kyrka. Vissa av dessa 

dignitärer (men märk! Långt ifrån alla) är regimens handgångna män, som spionerar, rapporterar och 

bringar trogna Kristi lärjungar i fängelse, slavläger och tortyr162  

 

Lidandet kommer inte endast från fientliga led, det kommer även från de egna leden. Här finns 

en skillnad mellan ecclesia falsa, den falska kyrkan, och ecclesia vera, den sanna kyrkan.  Ett 

kännetecken för den sanna kyrkan är att den lider. Här pekar G.A. Danell på att den falska kyrkan 

förföljer de som tillhör den sanna kyrkan. Enligt Brodd och Weman så kan inte de olika typerna av 

kyrka skiljas utifrån ett mänskligt perspektiv. Därför är kyrkan ecclesia mixa, den blandade kyrkan. 

Det är i denna blandade kyrkan som den sanna kyrkan blir förföljd enligt G.A. Danell. Här är 

gemenskapen i den blandade kyrkan som står för förföljelsen.  

 Förföljelsen och lidandet som kommer i dess följd kommer från olika håll. 

 

                                                 
157 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.121 
158 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.197 
159 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.90 
160 Brodd Sven Erik, & Gunnar Weman (red), 2012, s. 74 
161 Danell Gustaf Adolf 1971, s.42 
162 Danell Sven, 1975, s.137 
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Det finns arbetsplatser, där kristna människor ständigt avhånas, det kan också vara så i en skolklass, och 

det är så i många olika kretsar av människor. Kristendomen är tabu. Den skall tigas ihjäl eller om den 

kommer till tals avhånas. Det finns i vida kretsar idag ett kristendomshat också i vårt land, som inte 

tolererar en klar bekännelse.163  

 

Den kollegiala gemenskapen som finns på en arbetsplats är även den en viktig typ av gemenskap 

för en människa. Hon tillbringar en stor del av sin dag på arbetet. Det finns tyvärr mobbing i både 

skola och på arbetsplatser.164 Att inte få respekt för det man tror på kan få en människa att vackla 

i sin övertygelse. G.A. Danell pekar här i citatet på att vuxenmobbning på arbetsplatser orsakar 

lidande som orsakar den troendes avsvalnande gällande sin tro. Gemenskapen i Kyrkan blir då ett 

viktigt forum för att hålla trons låga vid liv. En individuell hållning skulle inte klara ett lidande av 

denna typ.  

Genomlöpande i detta avsnitt kan vi finna att lidandet presenteras tillsammans med gemenskap. 

Wingren lyfter fram att kyrkan har erfarenhet av lidande eftersom den kristna gemenskapen startade 

i en gemenskap som drabbats av skräck och ångest. Predikanterna visar på att hela den kristna 

gemenskapen lider, ibland av blodig förföljelse och ibland av oblodig förföljelse. Det finns dock 

ett citat som indikerar individen. Det är G.A. Danell som i en av sina predikningar menar att 

lidandet används av Gud som ett verktyg för att fostra individen och församlingen. S. Danell pekar 

på att den individuella hållningen inte är hållbar i lidandet, gemenskapen är viktig. Det finns dock 

ett varnande finger gällande gemenskap. G.A. Danell menar att det finns grupperingar inom den 

kristna gemenskapen som orsakar lidande. Den s.k. ecclesia falsa, den falska kyrkan, som kan dra 

den sanna kyrkan, ecclesia vera, till fördärvet. Trots detta är gemenskapen det viktiga.   

Att tro är att lida 

Det finns många passager i Bibeln som pekar på att tro och lidande är sammankopplade samt 

att den troende ska vara beredd på att lidandet kommer som en följd av deras tro. G.A. Danell 

skriver att ”aposteln Paulus förberedde också dem som tog emot evangeliet på att de skulle lida för 

Kristi skull.”165 Han menar även att: 

 

när Kristus kallar oss till strid mot djävulen för våra själars frälsning, då lovar han oss inte ett liv i lyx 

och överflöd, i makt och härlighet här på jorden. Han säger, att den som vill följa honom skall ta sitt kors 

på sig. 

 

                                                 
163 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.242 
164 www.vuxenmobbing.se 
165 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
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   Den väg som de troende vandrar går genom lidandets värld, predikade Wingren.166  

 

… just därför är han en Frälsare, som får in människor på Vägen till Himmelen: Först kors och trons 

kamp, sedan död och sist uppståndelsen.167  

 

Människor är sociala varelser. Det är inte lätt för de som är nya att hålla fast vid Vägen. G.A. 

Danell menar att: 

 

Nybörjare på den kristna vägen kan bli så skadad av sådant förtal, att han eller hon ger upp. Mer erfarna 

kristna kan genom sådant dömande bli utfrusna, till dess de lämnar allt i förtvivlan. 168 

 

Förtalet som G.A. Danell talar om är andra människors domar och skvaller. Skvaller och 

dömande blickar kan orsaka minst lika mycket lidande som uttalade kommentarer mot offret. 

Mobbing, oavsett var den sker, är ett otroligt stor lidande för den drabbade. Mobbarna kan rikta 

sig mot att de som följer Kristus inte får det lättare utan att de får de svårare när de följer honom. 

S. Danell menar att:  

 

Han [Jesus] vållade bekymmer, och han hjälpte sedan i dessa samma bekymmer. Det finns moderna 

föraktare som säger oss att det är just jämnt allt vad han gör: drar på oss en massa bekymmer som vi aldrig 

behövt ha, om han inte kommit i vägen för oss, och sedan i bästa fall hjälper oss ur dem igen. Med detta 

är inte sant. Märk, att ett hem är inte detsamma, sedan Jesus har kommit in där med bekymmer i släptåg 

och så hjälpt oss med bekymren. Han är sedan själv det hemmets gäst.169 

 

Att tron för med sig lidande är en tanke som har följt den kristna gemenskapen sedan starten. 

Häcklare och mobbare försöker, enligt S. Danell, att få troende att avvika från sin tro genom att 

påpeka att det är tron som orsakar lidandet.  Mobbingen kan leda till att den enskilde kan sluta söka 

sig till den kristna gemenskapen och Gud. För att uttrycka det med G.A. Danells ord:  

 

Den andliga och själsliga nöden är utan gräns också hos oss, därför att man vänder Gud ryggen.170 

 

Mobbing och andra lidanden kan ses som en försmak av det eviga lidandet, enligt G.A. Danell.  

 

                                                 
166 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.160 
167 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.151 
168 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.217 
169 Danell Sven, 1975, s. 65 
170 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.153 
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Denna bedrövelse är en försmak av den eviga fördömelsen. Jesus själv led alla helvetets kval – i vårt ställe. 

Och all vår bedrövelse som är ett smakprov, en förkänning av den eviga döden, som hotar alla människor 

utan Kristus.171 

 

Det världsliga lidandet presenteras som en försmak. Lidandet är till för att dra människor till 

den kristna gemenskapen och Gud. Att förlora sin familj kan verka som ett helvete. Det är långt 

värre enligt G.A. Danell att förlora Jesus.  

 

För mången i vår tid innebär det att vara en kristen en brytning med familj, med vänner och bekanta. Ofta 

är det sådana band som hindrar människor att bekänna Kristus. Men när en människa vågar ta ett sådant 

steg, så kommer hon i stället för de förlorade vännerna att få bröder och systrar i Kristus, vilka är långt 

mer värda än dem hon förlorat.172 

 

Den kristna gemenskapen är värd mer än den biologiska familjen för G.A. Danell. Det är inte 

lätt att mista de närmsta, det kan vara en orsak till stort lidande, men där en gemenskap förloras 

kan den kristna gemenskapen hjälpa den enskilda människan genom att erbjuda just en gemenskap. 

En god gemenskap kan ge en oerhörd styrka i varje enskild människa att utså lidande och 

förföljelse.   

 

På liknande sätt är det säkerligen med förmågan att utstå lidanden av olika slag för Kristi skull. Om något så dant skulle 

drabba oss - och ingen Jesu lärjunge och bekännare undgår helt förföljelse – så skall vi inte i förväg oroa oss. Jesus lovar att 

vara med oss. Han säger till oss: ’Frukta inte! Var inte rädda’.173 

 

Gemenskapen är en viktig del för de enskilda människorna för att stå emot lidande och 

förföljelse som drabbar personen p.g.a. sin tro. G.A. Danell pekar på att Jesus har lovat att vara 

nära de sina, ”ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (matt 18:20).  Detta 

innebär att gemenskapen är ännu viktigare än tidigare.  

Att vara ansluten till den kristna gemenskapen kräver att man har rätt inställning. G.A. Danell 

är tveksam till dagens inställning till uppoffring.  

 

De som är kristna på sådana villkor kommer inte att hålla stånd inför svårare prövningar, inför förföljelser, 

om sådana drabbar oss… … ty de har inte insett, att det lön nog att vara med i Guds rike och att få vara 

en Jesu lärjunge och medkämpe. Den som inte offrar något för Jesu skull visar att han inte älskar honom. 

Han får inte heller erfara glädjen i att få höra Herren Jesus till.174 

 

                                                 
171 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.158 
172 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.88–89 
173 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.180–181 
174 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.208 
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G.A. Danell pekar här på en spänning mellan personen i gemenskap och individen. Här handlar 

det om den personliga gemenskapen mellan den troende och Jesus. G.A. Danell lyfter här fram 

kritik mot en av individualismens tankar, ”vad tjänar jag på att göra detta?”. Lidandet är en 

självklarhet i Kristi efterföljd för G.A. Danell. Han menar att de som har inställningen kan inte 

klara av de lidande, prövningar och förföljelser som drabbar en kristen.  

Förföljelse har påverkat den kristna kyrkan sedan starten. I Paulus omvändelseberättelse i Apg. 

säger Jesus till honom, ”Saul, Saul varför förföljer du mig?” Wingren skriver att det är den enda 

gången Jesus visar sig för en av hans och kyrkans motståndare.175 ”Flera förföljelser hade under 

detta skede sin grund i församlingens vägran inför kravet på tillbedjan av kejsaren.”176 belyser 

Wingren i en av sina predikningar.  

G.A. Danell skriver att ”aposteln Paulus förberedde också dem som tog emot evangeliet på att 

de skulle lida för Kristi skull.”177 Han menar även att ”när Kristus kallar oss till strid mot djävulen 

för våra själars frälsning, då lovar han oss inte ett liv i lyx och överflöd, i makt och härlighet här på 

jorden. Han säger, att den som vill följa honom skall ta sitt kors på sig.” Med att ta sitt kors på sig 

menas att man skall vara beredd att lida. Den kallelse som de troende får till ett liv med Kristus är 

en kallelse som innebär strid och lidande. Och i dessa tider kan de troende råka illa ut. G.A. Danell 

skriver: 

 

Men i förföljelsetider kan Guds barn råka mycket illa ut. De kan förlora allt, hus och hem, ära och 

anseende, ja, själva livet. Det ser då ut som om Gud har övergivit dem. Men han är med dem också i 

lidandet och i döden. Och i evigheten skal det visa sig att den kristliga enfalden varit klokare än alla denna 

världens list och förslagenhet.178 

 

Det lindande som drabbar de troende drabbar hela kyrkan. ”Guds barn” talar G.A. Danell om. 

Gemenskapen i den kristna familjen är central. Gemenskapen mellan Gud och hans barn kan 

tillsynes vara borta men G.A. Danell menar att han är kvar hos dem. Den kristna gemenskapen 

och dess enfald presenteras som den klokare. Även om det kan verka som den kristna gemenskapen 

är den förlorade sidan.  

Genom hela det här avsnittet presenteras den lidande människan som en del i en större 

gemenskap. Gemenskapen framställs åter igenom som något viktigt, men det är skillnad på 

gemenskap och gemenskap. G.A. Danell menar att den kristna gemenskapen är viktigare och bättre 

än andra gemenskaper. Den lidande människan framställs även som individ. Det är dock i negativa 

ordalag som individen framställs. Både G.A. Danell och S. Danell använder individen som ett 

                                                 
175 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.149 
176 Wingren Gustaf, 1989, s. 133 
177 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
178 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.243 
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exempel på människor som inte vågar söka gemenskap med Kristus och andra kristna p.g.a. lidande 

och förföljelse.  

Lidandet som en del av livet 

”Födelsen är allt livs ingångsport och födelse är ångest”179, predikade Wingren. Livet har många 

perioder av svårigheter, smärta och lidande. Det är inte nog med detta, livet är även en stridszon 

där det onda och det goda står i ständig kamp motvarandra.180  

 

Liv blir icke till i denna värld på något annat sätt än genom lidande och ångest. Det skönaste blomster, 

som denna jorden bär, barnet, den späda och glädjebringande nya människan, det nyskapade livet, det 

kommer in i vår värld genom att en annan människa, modern, går igenom födandets ångest och vånda.181  

 

G.A. Danell skriver att ”aposteln Paulus förberedde också dem som tog emot evangeliet på att 

de skulle lida för Kristi skull.”182 Han menar även att ”när Kristus kallar oss till strid mot djävulen 

för våra själars frälsning, då lovar han oss inte ett liv i lyx och överflöd, i makt och härlighet här på 

jorden. Han säger, att den som vill följa honom skall ta sitt kors på sig.”  Korset är ett avskyvärt 

redskap för tortyr och avrättning. Att begära att någon ska vara beredd på att lyfta upp korset är 

ett stort krav att ställa. Å andra sidan menar G.A. Danell att de troende får, genom sin omvändelse, 

en fiende som inte sker några medel.   

 

Här i livet står en kristen människa alltid i striden mellan Anden och köttet. Segrar och nederlag, ljus 

och mörker, sorg och glädje växlar. Dopet i vatten och Ande ger inte endast saliga känslor.183  

 

Dopet ger gemenskap men inte är inte ett skydd för lidande. Livet är, enligt G.A. Danell, en 

strid mellan Anden och Kött. Med denna strid är det lätt att känna sig liten och utsatt. Denna strid 

har båda makterna människor till sin hjälp för att vinna. Förföljelse är ett knep för att nå sitt mål. 

G.A. Danell skriver: 

 

Men i förföljelsetider kan Guds barn råka mycket illa ut. De kan förlora allt, hus och hem, ära och 

anseende, ja, själva livet. Det ser då ut som om Gud har övergivit dem. Men han är med dem också i 

lidandet och i döden. Och i evigheten skal det visa sig att den kristliga enfalden varit klokare än alla denna 

världens list och förslagenhet.184 

                                                 
179 Karlsson, Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.170 
180 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.62 
181 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.170 
182 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
183 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.62 
184 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.243 
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I lidandet kan det verka som om Gud har övergett de sina. G.A. Danell menar att detta icke är 

fallet, även i lidandet är Gud med. Han menar att de kristna och deras enfald är klokare än denna 

världens list, detta kommer visa sig i evigheten. Citatet visar även på att det är en gemenskap som 

omsluter den troende. Det är personligt men inte privat. Vad den kristna enfalden består i finns 

inte mycket spår i G.A. Danells predikan.  

 

Med smärta och lidande föds varje människa in i detta livet. Med vånda och nöd måste hon lämna det. 

Och mellan födelse och död tar bedrövelsen stort utrymme, att om man väger glädjen och sorgen mot 

varandra här på jorden, visar det sig, att denna jorden icke utan orsak kallas tåredalen.185 

 

Detta citat väcker en del frågor. Är sorg tyngre än glädje? Det G.A. Danell gör är att visa på att 

lidandet är en stor del av jordelivet. Det han även visar är att alla människor går igenom samma typ 

av lidande. Det enda säkra en människa vet om sin framtid är att hon skall dö. Detta menar G.A. 

Danell är något som människan döljer för både sig själv och för andra. Han fortsätter med att 

människan försöker fly från denna insikt. Hon flyr till nöjen, njutningar och hektiskt arbete. 

Eftersom det är en del av det mänskliga livet finns det en lidandets gemenskap mellan människor. 

När det är mellan människor som står i samma typ av lidande finns en antydan till ett det är personer 

som står i gemenskapen och inte en mängd individer. Detta lidande ger erfarenheter som 

människor står i gemenskap i om än en osynlig gemenskap. Denna gemenskap består av en grupp 

med rädda och ängsliga personer.  

 

Vår mänskliga natur kommer alltid att rädas och ängslas, när den dagen kommer. Men då får och skall 

en Jesu lärjunge bara ser på Jesus och hålla fast vid hans vid Guds ords löften.186 

 

 Den rädsla och ångest som en människa har inför den yttersta dagen är något naturligt. Det är 

lika allmänmänskligt som lidandet i sig, i denna gemenskap framträder de troende som en särskild 

gemenskap. G.A. Danell visar ett en troende skall vända blicken mot Jesus. Att vända blicken mot 

något kan innebära att ens uppmärksamhet och fokus hamnar på detta. Han fortsätter med att den 

troende skall lita på Guds ord och dess löften. Ett av dessa löften är att Jesus skall vara där, där två 

eller tre är samlade i hans namn(Matt 18:20). Här finns den gemenskap som behövs för att personen 

skall få sin ångest dämpas. I kan de troende även finna ett forum som hjälper den troende till att 

fokusera på Jesus.   

 

                                                 
185 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.159 
186 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.161 
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Vi får också tro, att om inte synden kommit in i världen och förbindelsen och gemenskapen med Gud, 

allt livs källa och upphov brutits, så skulle inte heller sjukdomarna härja ibland oss. I paradiset fanns ingen 

död och ingen sjukdom, överhuvudtaget ingen nöd och ingen olycka.187 

 

Det är, enligt G.A. Danell, i och med syndens inträde i världen som nöd och lidande uppstod. 

I syndens inträdande i världen försvann den likhet med Gud som fanns. Lidandet blir då denna 

brist på gemenskap men detta blir problematiskt med tanke på att de troende som har gemenskap 

med Gud lider. I paradiset där gemenskapen med Gud finns men inte synden är det en annan 

gemenskap som inte finns idag? Eller det vara så att lidandet minskar hos de som har gemenskap 

med Gud för att de där finner en gemenskap som kan hjälpa till på olika sätt. Denna fullständiga 

gemenskap, är det klostergemenskap eller en riktigt god vänskap? Det är något sociologer får svara 

på. När det gäller ”förbindelse och gemenskap med Gud” kan det kopplas till de trons fyra b:n 

(Bön, Bibelläsning, Brödsbrytelse och Brödra- och systragemenskapen.).  G.A. Danell visar här att 

det finns en gemenskap, som med fyra ben kan bära upp den troende både enskilt och i gemenskap 

med andra.   

”Hon [människan] lever, evigt, men det är i nöd hon lever.”188 i detta citat av Wingren finns en 

antydan till individualitet, men när man läser in meningen innan, ”Och idag har vi ingen möjlighet 

att förstöra kyrkan, hur vi än bär oss åt”, skiftar betydelsen av ’hon’. Då är det en gemenskap som 

lider och lever i nöd. Gemenskapen är kyrkan. Den troende som är i behov av denna gemenskap 

finns i kyrkan och kan finna tröst i att kyrkan alltid kommer finnas kvar oavsett vad som händer 

med den. I kyrkan finns den tröst som lidande personer kan behöva, att den gudomliga kärleken 

ger sitt liv. Brander uttrycker det i sin predikan på följande sätt: ”Den gudomliga kärleken ger liv. 

Och den ger sitt liv för att den som är surt, döende och trasigt skall bli läkt och levande.”189 Den 

gudomliga kärleken återfinns i de sakrament som kyrkan förvaltar. I dopet får den troende en del i 

den himmelska gemenskapen. Denna gemenskap som kan bära den lidande genom bekymmer och 

bekymmerslöshet. I nattvardens måltid får de troende smaka på denna gemenskap som är Kristi 

Kropp.  

Allt lidande som uppstår i människans liv verkar ibland vara onödigt, men lidandet kan vara ett 

meddelande om att något är fel. T.ex. tandvärk, det är nödvändigt för det säger oss att något är fel 

med tanden och att det är dags att söka hjälp. G.A. Danell pekar även på att synd och sjukdom är 

en påminnelse över det mänskliga släktets tillstånd efter syndafallet. En gemenskap kan tillsammans 

tyda dessa varningstecken.  

 

                                                 
187 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.264 
188 Wingren, Gustaf, 1989, s. 45 
189 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 352 
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Gud vakar emellertid över de sina... Han har ju lovat att sörja för dem som först av allt söker hans rike 

och dess rättfärdighet.190 

 

 G.A. Danell menar att: 

 

 Frälsaren begär av de sina, övermänskliga svåra lidanden för hans skull. Dessa kan föra lärjungen ned i 

det djupaste mörker, nära förtvivlan.191  

 

Denna förtvivlan, som människan finner som lidande, är en omänsklig börda. Gud har, enligt 

G.A. Danell, lovat att ”Frälsaren kan ta bördan från vandrarens rygg” 192. Detta citat pekar på att 

det handlar om en persons lidande men det är inte enbart en person som lider i det omänskliga 

lidandet. Orden ’Guds de sina’ antyder att det finns fler personer som står inför samma 

överväldigande lidande. Där kyrkan kan ta en stor del i att dela lidandet mellan troende. Som 

tidigare anfört i denna uppsats ser sig kyrkan som Kristi kropp. Denna kropp har då möjlighet till 

att lätta bördan för sina medvandrare.  

I anförandet är det tvära kast mellan begreppen ”övermänskligt” och ”omänskligt”. Med 

”övermänskligt” menar G.A. Danell att bördan övergår den mänskliga förmågan. Med det 

”omänskligt” menar jag att bördan är går utanför den mänskliga förmågan att klara av. Kyrkan, 

som har många människor inom sig, har större förmåga att bära sina medlemmars lidande än en 

ensam individ har. G.A. Danell menar att kyrkans gemenskap är en otroligt viktig del i det som gör 

att människor klarar av ett lida för sin tro. För G.A. Danell lyfter fram att den som tror måste offra 

sig likt Jesus och helt och fullt ”ge sig helt åt sin Frälsare”.193  

I detta avsnitt har lidande presenterats som en del av det mänskliga livet. Predikanterna lyfter 

fram den lidande som en del i en större gemenskap och vikten av att vara en del av den kristna 

gemenskapen. G.A. Danell menar att ett kristet liv är att stå i strid med djävulen. Han pekar även 

på att dopet inte ger individen skydd mot lidanden och djävulen utan dopet gör individen till en 

del av ett en större gemenskap som kan ge stöd och råd. Brander lyfter fram att den gudomliga 

kärleken ger sitt liv för att det trasiga och sjuka. Det yttersta beviset på detta är Nattvardens 

sakrament.  

                                                 
190 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.242 
191 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.287 
192 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.238 
193 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.287 
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Barn och familj 

Från första andetagen till det sista är den mänskliga existensen fylld av lidande. ”Födelsen är allt 

livs ingångsport och födelse är ångest”194 predikade Wingren.  Även barn lider, trots att de ”i hans 

rike är …det största av allt, dessa barn nu förtrampas, hungrar och dör i världssvälten runt omkring 

oss.”195 Wingren fortsätter ”Och i hans rike är vi störst när vi hjälplösa tar våra sista andetag 

någonstans på en bädd i den svenska långvården.” Wingren pekar på en gemenskap inom 

mänskligheten och speciellt mellan barn och äldre. Han skriver:  

 

I hans rike är barnen det största av allt, dessa barn nu förtrampas, hungrar och dör i världssvälten runt 

omkring oss. Och i hans rike är vi störst när vi hjälplösa tar våra sista andetag någonstans på en bädd i den 

svenska långvården. 

 

Mänskligheten är en gemenskap som spränger åldersgränser. Barn och äldre kan dela samma 

utsatthet, hjälplöshet och behov av omvårdnad. De äldre, som befinner sig i långvården, lämnar 

över sina liv i omvårdnadspersonalen och barnen till sina vårdnadshavare. ”I svagheten är kraften 

störst” (2 kor 12:9).  Barn och sjuka förlitar sig på gemenskapens omhändertagande. Den lidande 

människan och barnen står där med i gemenskapens omvårdnad.  

Under hela livet lär man sig alltid något nytt. Lidandet kan vara en väg till ny kunskap. Lidandet 

kan vara del i en prövning som ålagts den troende. G.A. Danell menar ”Så prövar Gud sina barn, 

ibland under lång tid, för att lära dem att inte förtrösta på sig själva, på sin egen fromhet, sina egna 

gärningar sin egen tro- utan på Jesus allena.”196 På Jesus allena skall den troende förtrösta på. Hos 

Jesus finns gemenskapen, där de lidande kan få vila.  ”... och får leva i tillit till en den bär oss när 

vägen verkar lång och svår”197, som Axner uttrycker det. Eftersom Jesus inte längre kroppsligen är 

närvarande på jorden får den kristna kyrkan ställa upp som Kristi Kropp.  

 

Först brukar huvudet kommer fram, ur moderlivet, sedan följer kroppen efter: »Han är huvudet 

församlingen«, vi är hans kropp, vi följer den först framfödde, Segraren på korsets stam. Visst gör det ont 

att födas, genom »död«, »visst gör det ont när knoppar brister«…198 

 

Eftersom huvudet kommer först borde kyrkan som Kristi kropp följa Jesu exempel. Ett sätt 

som kyrkan följer Jesu exempel är den diakonala verksamheten, att hjälpa andra med sina lidanden 

men det kan handla om att vara beredd på att lida för sin tro till och med gå in i döden för det 

                                                 
194 Karlsson, Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.170 
195 Wingren Gustaf, 1989, s. 130 
196 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.161 
197 Axner Marta, Så som Jesu smärta var - aldrig någons varit har? [6 april, 2008]  
198 Karlsson, Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.154 
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kristna budskapet. Den kristna gemenskapen har, genom att följa huvudet Jesus, som uppgift att 

hjälpa den lidande människan.  

Wingren menar att: 

 

Liv blir icke till i denna värld på något annat sätt än genom lidande och ångest. Det skönaste blomster, 

som denna jorden bär, barnet, den späda och glädjebringande nya människan, det nyskapade livet, det 

kommer in i vår värld genom att en annan människa, modern, går igenom födandets ångest och vånda.  199 

 

Barnen är, enligt Wingren, en grupp människor som sprider glädje men de kommer in i världen 

genom moderns lidande. Å andra sidan finns det en föreställning om att barn ger en glädje som får 

modern att glömma tidigare lidande och ångest. Det är en innerlig gemenskap som inte kan 

förklaras. Redan i starten av våra liv finns en gemenskap som lider för varandra.  

 

Men de dräpta barnen hedras och hyllas såsom de första martyrerna, som de första människorna som 

fick dö för Kristi skull. Och denna hyllning har förvisso en motsvarighet i den osynliga kyrkan i den 

himmelska världen. Annars skulle inte deras minne hugfästas i Guds eget ord, i den Heliga Skrift. Förvisso 

lyser de där med en särskild strålglans.200 

 

De barn som fick sätta livet till vid Jesu födelse lyser med en särskild strålglans enligt G.A. 

Danell. Denna strålglans är att de får vara med i Guds ord. Att dessa barns historia återfinns i de 

kristnas heliga skrift visar på att de inte har glömts bort, men även för att visa att en människa inte 

är ensam i lidandet. Att lidandet finns i dessa texter är en påminnelse till de som läser dem att inte 

glömma de som lider. Gemenskapen med andra finns, även om den inte är tydlig. Att dela med sig 

av sitt lidande, att tala om erfarenheter och att man lider, kan stärka andra, även dem som inte lider. 

G.A. Danell pekar även på att det finns en hyllning, till de som lider, i den osynliga kyrkan men 

också i den jordiska. Den heliga skrift håller samman den jordiska och den himmelska kyrkan. 

Lika lite som ett lidande barn är accepterat, är tanken på absolut sanning accepterat. G.A. Danell 

pekar på att toleransen mot tanken att det bara finns en väg till himmelen är icke-existerande. 

 

Man kan inte tolerera att det bara finns en enda väg till himmelen. Den förste martyren Stefanus och 

alla hans efterföljare fick erfara detta. Det är så än i dag. De som förkunnar frid med Gud, den sanna friden 

på jorden, de betraktas och behandlas som bråkmakare och söndrare. Denna söndring skär igenom 

familjerna, som kan skilja föräldrar och barn, den kan söndra makar ifrån varandra, den kan bryta 

vänskapsband.201 

 

                                                 
199 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.170 
200 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
201 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.42 
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I citatet finns en gemenskap över tid. G.A. Danell beskriver en situation som fanns i Stefanus 

tid och som finns än idag. Att välja gemenskap kan ge tråkiga konsekvenser. Att få en ny gemenskap 

kan göra så att en gammal gemenskap bryts. Att förlora en gemenskap är svårt för en människa. 

Risken att förlora en gemenskap kan vara nog för en människa att ta avstånd från det nya. Här 

framställs kyrkan som ett alternativ till gemenskapsgrupperna äkta makar, barn-förälder och 

vänner.  

 

Ja, barnen tar kanske helt enkelt tid i anspråk alldeles i onödan, dyrbar tid. Så avvisade lärjungarna ibland 

också sjuka och hjälpsökande som ropade Jesus (exempelvis Mark 10:48, Matt 15:23)202  

 

Att vårda någon tar tid. Så pass mycket tid att andra sjuka och lidande kan stötas bort från 

gemenskapen. I citatet visar Wingren på hur sjuka och lidande söker gemenskap men stöts iväg av 

lärjungarna. Lärjungarna stöter bort de sjuka och hjälpsökande, speciellt de som inte konformerar 

sig med gängse regler. I Matteus 15 är det en kananeisk kvinna som inte bryr sig om gängse sociala 

regler, som t.ex. att kananéer inte talar med judar, och definitivt inte att kvinnor talar med okända 

män. I Markus 10 ropar Bartimaios på Jesus men struntar i att folket runt om ber honom att hålla 

tyst. Lärjungarna och andra människor runt om Jesus vill visa bort eller visar faktiskt bort 

människor som behövde hjälp. Oavsett om det är för att den hjälpsökande är av från ett annat 

ursprung eller om de bara är skrikiga och störande så visas de bort. Wingren visar på att lidande 

personer har avvisats även i kyrkans tidigaste dagar.  

 

”Med smärta och lidande föds varje människa in i detta livet. Med vånda och nöd måste hon lämna det. 

Och mellan födelse och död tar bedrövelsen stort utrymme, att om man väger glädjen och sorgen mot 

varandra här på jorden, visar det sig, att denna jorden icke utan orsak kallas tåredalen.”203  

 

Alla människor föds in i gemenskap, familjen. Familjen är en gemenskap där lidande delas. 

Redan i födseln delas lidandet mellan modern och barnet. Modern lider för att barnet skall få liv. 

G.A. Danell pekar på att hela livet är fyllt av lidande. Familjen kan i teologiska och ecklesiologiska 

diskussioner vara två saker: 1. Den biologisk/sociala familjen och 2. den gemenskap som träder in 

i och med dopet, d.v.s. kyrkan. Vad skiljer dessa två typer av familjer åt? Dessa två typer av familjer 

är mer lika än vad första anblicken antyder. I båda familjerna krävs tillit och kärlek till varandra. 

Brodd och Weman lyfter fram att den lutherska synen på rätt tro innebär att den troende måste bli 

som ett barn, d.v.s. ha tillit till att Gud älskar den troende precis som ett barn har tillit till sina 

föräldrar älskar denne.204 Fortsatt menar de att i och med Luthers giftermål med Käthe fann han 

                                                 
202 Wingren Gustaf, 1989, s. 128 
203 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.159 
204 Brodd Sven-Erik och Weman Gunnar (Red.), 2012, s.270 
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att familjelivets vardag och omsorg var en bra sinnebild för kyrkan. I familjen finns försoningen 

och förlåtelsen praktiserad, precis som den borde praktiseras i kyrkan. I citatets kontext talar G.A. 

Danell om att synden är den bidragande orsaken till lidandet. Synden är en påminnelse om 

människans fallenhet.205 Kyrkan har förlåtelsen och försoningen med stort F, medan familjen har 

en del av det. Familjen, både som biologisk/social företeelse och som kyrka, har plats för att lindra 

lidande. Den biologiska familjen har ett bra forum för diskussion kring lidande av olika grad. Även 

den kristna familjen, kyrkan, är ett forum för liknande dialog, nämligen själavård, både den enskilda 

och den i grupp. 

Genom detta avsnitt presenteras åter igen den lidande människan som en del i en större 

gemenskap. Gemenskapen presenteras genom hela avsnittet som något avgörande för den lidande 

människan, både på ett positivt sätt och på ett negativt sätt. Wingren lyfter fram ett exempel då den 

kristustroende gemenskapen inte är bra för den lidande människan. Den lidande blir bortvisad. 

Men i några av de fall som Wingren åsyftar har gett en av kristenhetens mest bedda böner, Kyrie – 

Kristusropet. Analysen har även visat att det finns tillfällen då de lidande behöver gemenskapen. 

Den lidande människan kanske inte är medveten om det 

Människors liv - ett stridsområde 

G.A. Danell skriver att ”aposteln Paulus förberedde också dem som tog emot evangeliet på att 

de skulle lida för Kristi skull.” Han menar även att:  

 

när Kristus kallar oss till strid mot djävulen för våra själars frälsning, då lovar han oss inte ett liv i lyx 

och överflöd, i makt och härlighet här på jorden. Han säger, att den som vill följa honom skall ta sitt kors 

på sig. 206 

 

Wingren menar att ”tvärsigenom alla människors liv böljar en osynlig strid mellan den goda 

viljan och den onda viljan.”207 Detta stridsområde med månget annat stridsområde ger negativa 

konsekvenser. Bland annat så står människan själv, lidandet blir individuellt. När en människa står 

inför ett val mellan gott och ont, står hon själv, ingen annan kan göra något för denne. Det enda 

en gemenskap skulle kunna göra i detta läge är att ge individen råd.   

 

I världen rasar en kamp mellan gott och ont, en strid mellan Gud och djävulen. Vi står alla i den striden, 

varje dag, i ensamheten, i arbetet och i umgängelsen med andra. Gud är oss nära, så att vi hör hans röst i 

vårt hjärta, stilla och manande: Var sann, tänk inte på dig själv utan på de andra!208  

 

                                                 
205 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.159 
206 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
207 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.49 
208 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s. 48 
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Wingren lyfter fram i citatet hur Gud kallar till gemenskapen, även i svåra stunder. I citatet är 

det den lidande som skall tänka på andra.  Mitt i en brinnande konflikt är det inte det lättaste att 

tänka på andra. Lärjungarna visade bort både sjuka och barn.  

 

En människas värld är som ett stridsområde i ett krig; där rör sig skarorna åt många håll och vapnen 

riktas på ett förbryllande sätt åt alla vädersträck som om många makter vore i kamp mor många i ett enda 

virrvarr.209  

 

Om man tar förra citatet i beaktning kan ”en människa” tolkas som individ. Nog finns det 

grupperingar som skänker gemenskap men det är många och alla är emot varandra. Vilket kan leda 

till att en person kan känna sig ensam och isolerad, och därmed bli en individ. Wingren skriver att 

”vapen riktas på ett förbryllande sätt åt alla väderstreck”, detta kan peka på att det inte finns en 

gemenskap som kan visa på en tydlig riktning. Dock fortsätter Wingren med att säga att det bara 

är två makter som strider.  

 

också vi står mellan två fientliga makter, mellan gott och ont, mellan Gud och djävul. Ständigt står vi 

mellan dessa två.  

 

En människas liv är, enligt Wingren, ett stridsområde. Där finns en gemenskap av människor. 

Alla människor står mitt i denna kamp. 

 

… också så ha vi det gamla ofridstillståndet mellan folken kvar i världen, detta tillstånd, som varje enskild 

människa våndas under men som ingen enskild människa orkar bryta. Ty det är icke vi, som ha makten, 

utan makterna förfogar över oss.  

 

I detta citat av Wingren är gemenskapen ett måste. Ingen enskild människa klarar av att bryta 

det som alla enskilda människor lider under. Att det inte är individen som står ensam med sitt 

lidande framstår tydligt. Wingren menar att det krävs en gemenskap för att bryta det ofridstillstånd 

som finns i världen eftersom ingen enskild människa kan bryta tillståndet. Det är inte människorna 

som har makten.  Makterna som finns i denna strid är Gud och Djävulen.  

 

Den som vill dela friden och glädjen med Kristus och hans trogna måste också dela lidandet. Den som 

vill kämpa mot djävulen, måste veta, att han har att göra med en motståndare, som inte skyr några medel.210  

 

Här förutsätter G.A. Danell att den troende och kyrkan delar Kristi lidande. Kristus och hans 

trogna hör ihop. Den troende kan inte dela frid och lidande med enbart de trogna eller enbart med 

Kristus.  

                                                 
209 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.63 
210 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.50 
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Den person som vill dela frid och glädje med gemenskapen som finns i församlingen måste 

personen vara beredd på att dela den andra sidan på myntet, lidandet. I en gemenskap med andra 

troende kan den enskilde människan kämpa mot de krafter som orsakar lidande i tillvaron. G.A. 

Danell pekar på att Djävulen är en riktigt usel motståndare, en motståndare som inte skyr några 

knep för att vinna. G.A. Danell fortsätter med att det enda sättet för en människa att klara av 

striden mellan Gud och djävulen måste människan hålla sig till Kristus för att överleva. 

  

Och fastän vi vet att naturen är fylld av kamp för tillvaron och därför också av lidande, så vill vi dess 

hellre minnas att skapelsens trängtan står efter Guds härliga frihet.”211 

 

 Kampen ger lidande, kampen är lidande. Lidandet finns i alla människors tillvaro. Denna 

kunskap finns hos alla människor. En gemenskap som kyrkan har som organisation också denna 

kunskap. ”Vi vet” och ”vill vi dess hellre” dessa två ”vi” är det samma grupp som pronomenet 

pekar på? Men om de båda ”vina” som S. Danell pekar på antyder att församlingen vet att livet 

fylld av kamp och lidande och att vi hellre vill minnas hur skapelsen längtar efter den gudomliga 

friheten. S. Danell visar här att istället för ta vara på kunskapen om lidandet så vill detta ”vi” 

förskjuta kunskapen och istället titta på längtan till Guds frihet.  

Sjukdomar 

En svårighet kring detta ämne är kopplingen mellan sjukdom och synd. Eftersom sjukdom är 

kopplat till lidande så är kopplingen mellan sjukdom och synd en problematisk. All sjukdom är 

lidande men all sjukdom är inte synd. G.A. Danell är en av de som predikade om sjukdom och 

synd. Han menar att ”synden är en dödlig sjukdom”.212 Kopplingen mellan sjukdom och synd har 

gjort att det har genom historien tolkats som ett tecken på Guds ogillande, enligt Wingren.213 Han 

menar att, det är detta Jobs bok vill lära ut Att en människa kan vara ”rättfärdig och drabbas ändå 

av olyckor” Det är först när en människa inser sin sjukdom som hon kan söka hjälp. G.A. Danell 

menat att  

 

Först när vi inser dels att vi är blinda, dels att vi ingenting annat är än fattiga tiggare, först då kan Herren 

operera våra starrblinda ögon, först då är sjukdomen mogen för detta ingrepp av den gudomlige läkaren 

och frälsaren, så att han kan säga till oss: ’Hav din syn; din tro har hjälpt dig.’214  

 

                                                 
211 Danell Sven, 1975, s. 120–121 
212 Danell Gustaf Adolf, 1973, s.269 
213 Wingren Gustaf, 1989, s. 123 
214 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.99 
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Här används blindheten som en metafor för det mänskliga tillståndet. I Oxford bible commentarys 

kommentar till Markusevangeliets historia om den blinde Bartimaios menar C.M Tucket att 

historien har använts för att poängtera trons väg. Först är de troende blinda, möter sedan Jesus och 

får sedan sin syn åter och för att, till sist följa Jesus.215  G.A. Danell pekar även på tron som hjälp 

till upprättelse. Det är genom tron som den blinde kan få sin syn och därmed slippa det lidande 

som blindheten orsakar. Tron hjälper oss ur lidandet och det som orsakar lidandet. Det är inget 

individuellt botemedel som G.A. Danell lyfter fram. Uppmaningen lutar åt en personlig uppmaning 

”Hav din syn, din tro har hjälp dig.”216  

”Vi är” visar på att alla enskilda människor lider av samma andliga blindhet. En blindhet som 

har ett syfte, att leda de drabbade till andlig insikt. Denna blindhet visar även på att den enskilda 

människan behöver den kristna församlingsgemenskapen. Gemenskapen kan leda den enskilda 

människan från blindheten, till Jesus för att denna person inte längre ska lida under den andliga 

blindheten. Citatet belyser ett exempel på hur lidandet och härligheten löper in i varandra. 

Härligheten kommer fram genom gemenskapens handlande mot den lidande personen. Även 

Bäckström pekar på att lidandet och härligheten hör ihop.  

 

Lidandet och härligheten löper in i varandra, och det är ett mönster som vi känner igen även i våra egna 

liv. De sällsynta gånger då vi får uppleva förtätade ögonblick innebär inte att vi slipper lidandet. Men vi får 

bära med oss dessa stunder i vårt inre som en påminnelse om att lidandet inte är allt.  Lärjungarna fick en 

glimt av Jesus som förhärligad, redan före uppståndelsen, som en påminnelse om att lidandet och döden 

inte är det sista. Ja, Kristi förvandling föregrep inte bara uppståndelsen utan också själva hans återkomst, 

när Guds rike ska komma med makt, när vi alla ska få se honom i hela sin härlighet.217 

 

Trots att lidandet är individuellt och personligt finns gemensamma drag att bygga en gemenskap 

kring. Den kristna gemenskapen fick en glimt av och en påminnelse om at döden inte sätter punkt 

på tillvaron utan lidandet tar slut.  

 

Så länge lidandet och nöden står på, förfaller det som om detta tillstånd skall vara beständigt. Det man 

inte ser något slut på verkar oändligt. Det är på liknande sött med allt lidande, all bedrövelse. De glada 

stunderna försvinner snabbt. De liksom flyger bort. Men sorgen och hopplösheten går med långsamma 

steg. Minuterna, timmarna och dagarna kryper fram. ’det är så långsamt’ säger många hopplösa människor 

i nöd. Det är så inte minst för Jesu lärjungar idag, då Jesus liksom överger dem.  Det kan vara fråga om inre 

anfäktelser, då han är som borta för dem. Det kan gälla yttre lidanden, såsom för denna tidens kristna 

martyrer. I tortyrkammaren, i slavlägren, under hånet och misshandeln måste tiden synas oändligt lång för 

                                                 
215 Tucket C.M,” Mark” [s. 886–922] i John Barton (red.) & John Muddiman (red.), The Oxford Bible commentary, 
Oxford Univeristy Press, Oxford, 2013, s. 902 
216 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.99 
217 Bäckström Tobias, Kristus förhärligad, [Kristi förklaringsdag, 2013] 
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de plågade offren. Om man säger till sådana, att det bara är fråga om en liten tid, så kan det synas som ett 

hån. Medan det varar, måste det synas oändligt långt. 218  

 

För den enskilde människan som genomgår lidande är mörkret ständigt närvarande och tiden 

går långsamt. Under lidandet är känslan av ensamhet en stor fiende. Gemenskapen med andra kan 

ge stöd under svåra tider av inre anfäktelser. Den kan till och med ge svar på de ångestfyllda frågor 

som den lidande kan ställa sig.  

När det gäller den yttre lidelsen som tortyr och martyrskapet, menar Brander att, det finns en 

sakramental gemenskap. Han lyfter fram att en martyrs blod inte är martyrens eget utan att det Jesu 

blod som spills. Brander menar att lidandet delas mellan Jesus och den troende på ett bokstavligt 

sätt, det är verkligen Kristi blod som flyter när den troende slås blodig.219  

Martyrskapet visar på hur Kristi kropp blöder när en av lemmarna råkar illa ut. Detta pekar på 

hur intensiv den kristna gemenskapen är menad att vara. Genom kristendomens historia har 

martyrerna dessutom varit en stor inspirationskälla och ansetts som det finaste en människa kan 

uppnå. För S. Danell är en omvändelse ett större under än när en lem offrar sitt liv för Kristus. 

Han predikar: 

 

Men ännu större under är det, när en människa, som varit fullständigt förslavad av sprit och narkotika 

eller har sjunkit ner i sexualismens gungfly, där man bara sugs ner djupare mer man arbetar för att komma 

upp – när en sådan människa blir frigjord och vunnen för Kristus. Gud ske lov, allt detta sker, och inte ens 

de ivrigaste hetsmissionärerna kan förneka att det sker där Jesus är med.220  

 

S. Danell pekar att det finns gemenskap, både mellan människor och med Jesus. ”där Jesus är 

med”, där finns gemenskap. Matteus skriver att Jesus säger: ”där två eller tre är samlade i mitt namn 

är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20). För att gemenskapen med Kristus skall ta sig uttryck på ett 

sådant sätt krävs inte många troendes närvaro, men ett beroende till en substans kan leda till en 

ensamhet. Gemenskapen med andra byts ut mot gemenskap med substansen, alkohol eller droger. 

S. Danell pekar på i citatet att gemenskapen med Kristus kan vara starkare än gemenskapen med 

droger och liknande substanser. Omvändelsen till en gemenskap är för S. Danell mycket viktigare 

än att komma till gemenskap men Gud än att lida för Gud.  

Det lidande som beroende människor drar på sig kan ses som att de får skylla sig själva, men 

det finns även människor som inte har gjort något för att drabbas av lidandet. G.A. Danell påpekar 

dock att inför Gud är ingen oskyldig.   

  

                                                 
218 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.158 
219 Brander Bo & Göran Skytte, 2010, s. 352  
220 Danell Sven, 1975, s.24–25 
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Vi talar – och med rätta- om oskyldiga människors lidande. Detta gäller efter mänsklig måttstock. Men 

inför Gud är ingen levande rättfärdig (Dav. Ps 143:2.). Ingen rättfärdig finns (Rom. 3:10). Vi är alla av 

naturen vredens barn. Varför dessa straffdomar drabbar somliga men inte andra, det är en Guds hemlighet. 

Det beror inte på att de som får lida är större syndare än andra. Men alla dessa grymheter säger oss, vad vi 

är värda att lida, om det skulle gå oss efter förtjänst. Ty hur svåra än dessa jordiska lidanden må vara, så är 

ändå den eviga fördömelsen ännu mycket värre. I stället för att anklaga Gud eller förneka hans tillvaro eller 

hans allmakt och rättfärdighet, skulle vi inför alla dessa ogärningar förskräckas för djävulen, för synden och 

dess yttersta följder, nämligen helvetets alla kval.221 

 

G.A. Danell pekar här på lidandet som något irrationellt. Den människa som drabbas kan med 

mänskliga ögon ses som oskyldig men med Guds ögon är ingen oskyldig. Vidare pekar Danell på 

att det lidande som drabbar troende i jordelivet är en försmak av det lidande som drabbar de 

troende som avfaller och hamnar i helvetet. Eftersom ”vi” alla är i samma situation är gemenskapen 

en viktig del i arbetet för att försöka bättra sina liv. ”Sola fide”, tron allena, gör människan rättfärdig 

enligt Luther. I den kristna gemenskapen skall tron frodas och genom gemenskapen i gudstjänsten 

och i mässan får tron sin näring. Tvivlet som kan uppträda när den kristna vandrat ensam kan leda 

till att denna ifrågasätter och anklagar Gud för allt istället för att förskräckas för den Ondes verk.  

Att drabbas av en sjukdom är ett irrationellt lidande. Det drabbar de som är tillsynes oskyldiga 

och de som tillsynes är skyldiga, men sjukdom orsakar inte endast lidande för de som drabbas av 

sjukdomen även den sjukes närmaste drabbas. Ett lidande som S. Danell tar upp.  

 

Dessa fotgängare hade haft en ansträngande marsch genom videsnår och vass, de hade vadat genom 

Jordan, och många av dem hade kånkat hela vägen på sina sjuka och lama. Och det första som Jesus säger 

vid anblicken av dessa skaror var en fråga, hur ska de skaffa mat. Sedan botade han de sjuka och talade till 

dem om Guds rike, så att man glömde tid och rum och kvidandet i hungriga tarmar. Frampå kvällskanten 

började lärjungarna bli oroliga och yrkade på att skingra skarorna före mörkrets inbrott222 

 

Dessa fotgängare, som S. Danell talar om, har tagit vara på gemenskapens ansvar för varandra. 

De har genomgått svårigheter för att hjälpa samhällets utsatta. Detta ansvarstagande sker utan oro 

för mat och dryck.  Citatet visar även på att även de som är har tagit rollen som omvårdare behöver 

omsorg.  

 

Men alla sjukdomar är liksom döden en ständig påminnelse om att vi är fallna människor, som för 

syndens skull drivits ut ur paradiset för att plågas av allehanda gissel.223 

 

                                                 
221 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.47 
222 Danell Sven, 1975, s. 86 
223 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.265 
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Denna påminnelse är en ständigt närvarande företeelse. Var dag drabbas någon människa av en 

sjukdom och varje dag dör människor, men alla människor står i samma skor, alla är en del i 

fallenheten. Här är ingen ensam i sitt lidande.  

 

När man tar sjukdomen på detta sätt, som en påminnelse om vårt släktes förbannelse, så kan den föra 

människor till besinning och uppväckelse. Sjukdomen kan också vålla ännu större förhädelse, när människor 

utan vidare anser sig orätt behandlade av Gud, därför att de drabbats av en svår sjukdom.224 

 

Lidandet är ett tveeggat svärd. Dels kan det leda till att människor söker sig till Gud och den kristna 

gemenskapen och dels söker sig från Gud och den kristna gemenskapen. Att lämna gemenskapen 

är, enligt G.A. Danell, en större förhädelse än att lida.  

 

Även om en sjuk människa inte blir botad vare sig på ’naturlig’ väg eller genom ett underverk, så kan 

hon få nåden att förhärliga Gud. En tåligt buren sjukdom i undergivenhet för Gud och i förtröstan på 

honom kan uppenbara Guds gärningar i lika hög grad som helbrägdagörelseunder.225  

 

”En sjuk människa” åsyftar på individ och inte person. Det finns inget i detta citat av G.A. 

Danell som pekar på en tydlig gemenskap. Att bära en sjukdom tåligt kommer, enlig G.A. Danell, 

att uppenbara Guds gärningar. Om det är en individ som tåligt lider och uthärdar en sjukdom, för 

vem kommer då Guds gärningar att uppenbaras? Denna fråga ställer den inledande analysen av 

citatet på ända. För att kunna uppenbara något krävs en gemenskap, där erfarenheter och liknande 

kan delas. I denna typ av gemenskap finns det ingen plats för individer. I undergivenhet finns ett 

visst mått av ödmjukhet. Ödmjukhet är en viktig del i en gemenskap där erfarenhet delas. För att 

erfarenheten ska kunna delas på ett bra sätt måste de som är en del av gemenskapen vara ödmjuka 

och lyssna på varandra.   

 

Vi får också tro, att om inte synden kommit in i världen och förbindelsen och gemenskapen med Gud, 

allt livs källa och upphov brutits, så skulle inte heller sjukdomarna härja ibland oss. i paradiset fanns ingen 

död och ingen sjukdom, överhuvudtaget ingen nöd och ingen olycka.226 

 

 Sjukdomen är ett symptom på att gemenskapen mellan den troende och Gud har brutits. Detta 

symptom som G.A. Danell pekar på menar Brander att Jesus har en förmåga att lösa problem. 

 

 Därför han har en helt unik förmåga att hantera de djupa krissituationerna i livet, i kyrkan, och i 

världen.227 

                                                 
224 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.266 
225 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.267 
226 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.264 
227 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 415 
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Dessa djupa krissituationer som finns i livet visar på människans situation i livet. Jesus förmåga 

att hantera dessa krissituationer kan vara att peka på gemenskapen. Det blir tydligt när man läser 

Branders ord: 

 

Det första är när han säger till Maria som står vid korset: Kvinna, här är din son. Och sedan till Johannes: 

här är din son. Det finns många dimensioner i dessa, men de är framför allt präglade av omsorg.228 

 

Gemenskapen kan uppstå mitt i ett lidande. Ett cxempel är när Jesus ger Maria och Johannes 

en gemenskap med varandra. Maria är en bild för alla troende och Johannes en bild förkyrkan som 

organisation. Här försvinner individen in i gemenskapen. En av dessa dimensioner som Brander 

talar om gemenskapsblivandet. Mitt i det svåra finns det ljusglimtar. Ett stöd i en svår stund kan 

komma från oväntat håll. Det kan kännas som att den gemenskap som finns mellan en person och 

Gud inte finns för den som är drabbat av ett lidande, men G.A. Danell menar det motsatta och på 

frågan om Gud har slutat lyssna på en person i svårigheter svarar han så här:  

 

Nej han lyssnar till sina bekymrade lärjungars samtal och till deras innersta tankar. Och han far varligt 

fram ned den i deras svaghet och ömtålighet. Han frågar: ’vad samtalar ni om?’ Och så lyssnar han till deras 

svar. Men han stannar inte vid detta utan ger verkligen en auktoritativ undervisning. Han är så gammalmodig 

– just därigenom alltid tidsenlig och aktuell – att han hänvisar dem till vad skriften säger.229 

 

Livet och dess händelser ger en del samtalsämnen. Kyrkan, som organisation, har ett ypperligt 

forum för att dryfta de frågor som uppkommer i livet. Lärjungarna samtalade, skriver G.A. Danell. 

Ett forum för samtal om livet är själavården. Till den enskilda själavården kan människor komma 

antingen ensam, som par eller i en mindre grupp.230 Andra forum för samtal med undervisande 

inslag kan även vara konfirmationsundervisning och katekumenat (dopundervisning för vuxna.). 

Den allmänna själavården handlar om att få församlingens liv (sakramentsförvaltning, förkunnelse 

och undervisning) utformad på ett sätt som gör att församlingens omsorg om den enskilde 

människan kommer till uttryck.231 Bikten är också ett forum där samtalet är kring synd och 

förlåtelse. Den enskilda människan kan lätta sitt hjärta över de felsteg som vederbörande har gjort.  

  

Det innebär, att varje sjukdom som drabbar oss är en påminnelse om vårt släktes tillstånd. Men vi får 

inte av detta dra den slutsatsen av den enskilda människans särskilda synder. Jesus har bestämt avvisat den 

tanken i berättelsen om den blindfödde man, som han på ett underbart sätt botade.232  

                                                 
228 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 555 
229 Danell Gustaf Adolf, Uppsala, 1969, s.143–144 
230 Svenska Kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/sjalavard-och-tystnadsplikt 
231 Nationalencyklopedin, själavård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/själavård (hämtad 2017-05-
19) 
232 Danell, Gustaf Adolf, 1973. s.265 
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Sjukdomar är en påminnelse om mänsklighetens tillstånd, inte om den enskilda människans 

synd. Frågan är om ”den enskilda människan” är en individ eller person. Denna person/individ är 

en del i ett allmänmänskligt tillstånd borde en person vara mer troligt. En individ är tyr sig inte till 

det som förenar människor utan till det som gör henne unik. Därför torde ”den enskilda 

människan” vara en person snarare än en individ.  Dessutom pekar G.A. Danell på att det handlar 

om ”vårt släktes tillstånd” och inte om den enskilde individens synder. Det ger en starkare indicier 

på att det handlar om person snarare än individ.  

”Hela Jesu kamp emot sjukdomarna bland människorna hänger emellertid samman med hans 

förkunnelse om Guds rike.”233 Bland människor sker kampen mot sjukdomar. Det är i någon form 

av gemenskap som gemenskapen sker. Att bota, lindra, sjukdomar är en del i Kristi kropps 

förkunnelse. Denna förkunnelse skedde bland människor, inte i det privata. Gemenskapen är det 

viktiga. Att förlora sin gemenskap är något av det värsta som en person kan förlora. Det stöd som 

en person får genom gemenskapen är viktigt för personen. Enligt G.A. Danell är det de kristnas 

plikt att hjälpa sina medmänniskor. Han predikade: 

 

Det är vår kristna plikt att bekämpa sjukdomarna, och hela vår moderna sjukvård är – med alla sina 

mänskliga brister – säkerligen ett led i fortsättningen av Jesu verk som läkare. 

 

Den moderna sjukvården har sin grund i de sjukhem som vissa medeltida kloster hade. Här har 

det i den kristna traditionen tagit denna förpliktelse på allvar. Den sjukvård vi har i Sverige idag 

skall vara fri från religion men är trots det, enligt G.A. Danell, en fortsättning på Jesu verksamhet. 

Denna vård och omvårdnad som präglade Jesu verksamhet har övergått till kyrkans diakonala 

verksamhet. Det visar även på att det finns en gemenskapstanke, där gemenskapen ska hjälpa den 

som lider. ”Vår kristna plikt” visar på en tydlig tanke om att det finns ett ansvar. 

 

Under sitt jordeliv visade han genom mångfaldiga tecken sin makt över liv och död. Han botade alla 

slags sjukdomar, alla slags lyten och alla slags krämpor. Sjukdomen är dödens syster, dess förebud och 

förelöpare.234 

 

Sjukdomar påminner människan om att hon är dödlig. Denna påminnelse kan leda till lidande. 

Diakoni och själavård kan lindra denna ångest som uppstår när insikten om människans dödlighet. 

   

”Men allra mest visade han under sitt jordeliv denna sin makt över döden när han uppväckte döda 

människor. Tre sådana fall berättar evangelisterna om.”235  

                                                 
233 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.266 
234 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.275 
235 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.275 
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I dessa tre exempel som G.A. Danell pratar om, finns tre olika möten. Där individen möts i två 

av dem, i den tredje möts personer i en gemenskap. I alla dessa exempel finns spår av en 

gemenskap. Officeren står i en militär gemenskap. Systrarna Maria och Marta och den icke 

namngivna änkan placeras i en familje-gemenskap. Änkan har förlorat sin som och sin make. Även 

om de två individuella mötena mellan Jesus och individerna beskrivs dessa två anonyma gestalter 

utifrån en gemenskap. Jesus möter dem i sin sociala kontext.  

Fattigdom gör ingen salig 

Fattigdom ger inte automatiskt salighet. Lidande det medför ger inte heller det. Historien om 

Lasarus visar på detta. G.A. Danell predikade: 

 

Den fattige Lasarus var förvisso i Guds rike redan här på jorden mitt i sin fattigdom och nöd, medan 

den lycklige och framgångsrika man vid vars port han låg redan befann sig i djävulens rike.236   

 

I historien om Lasarus är det inte en fråga om att lidandet ger en fribiljett till himlen utan är, 

enligt Franklin, berättelsen en varning kring rikedom och dess konsekvenser.237 Rikedom kan leda 

till att en individ inte längre söker sig till gemenskapen med Gud. Utan gemenskapen, relationen, 

mellan individen och Gud förloras saligheten och individen råkar efter döden ut för det eviga 

lidandet. Å andra sidan får inte individens fattigdom och lidande här i världen inte en människa 

salig heller. G.A. Danell skriver att: 

 

Det var inte på grund av sin fattigdom, sitt lidande och sina sår som den arme Lasarus efter sin död blev 

förs till Abrahams sköte eller paradiset, ty ingen människas eget lidande kan försona hennes synd och frälsa 

hennes själv. Tvärtom gör lidandet en obotfärdig människa ännu värre än hon var förut.238 

 

Liknelsen som Lukas presenteras i sitt evangelium (16:19-31), handlar om att man inte skall vara 

självcentrerad, utan att man skall sträcka ut en hand till de som behöver det. I detta citat vänder sig 

G.A. Danell till den enskilda människan och varnar för att lidandet kan härda en person så att han 

eller hon inte längre ser vad som är det bästa. Han drar paralleller till rövarna på korsen. Där den 

ena förhärdar sig och hånar Jesus. Likt det den rike gjorde och förhärdade sig så att han inte längre 

såg sin medmänniska i nöd.  

 

                                                 
236 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.121 
237 Franklin Eric, ”Luke” [s. 922–959], i The Oxford Bible commentary, Barton, John (red.) och Muddimann John (red.), 
Oxford Univeristy press, Oxford, 2001, s. 949 
238 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.135 
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Vi vet att även fattigdom och lidande inte i sig själva gör någon människa salig. Den obotfärdige rövaren 

var förvisso både fattig och svårt plågad. Men ändå blev han inte salig. 239 

 

I de två föregående citaten nämns begreppet ”obotfärdig”. Att vara obotfärdig innebär att den 

enskilde människan inte är redo att gottgöra för sina synder. Lidandet som exempelvis rövaren 

genomgår allt helvetets kval på korset är inte redo för att genomgå boten och kan där med inte bli 

salig. Det blev snarare tvärt om, han blev värre än tidigare. Lidandet är ett tveeggat svärd. Antingen 

kan det hjälpa en enskild människa att bättra sig, när dåliga samvetet ljuder eller så förhärdar 

lidandet den enskilde.  

Hur människor har tacklat lidandet har tagit sig uttryck på olika sätt ett av dessa sätt är 

framgångsteologin. Denna teologi menar att framgången, rikedom och hälsa är ett bevis på att Gud 

älskar en människa och att sjukdom, fattigdom är då bevis på det motsatta, att Gud inte älskar den 

enskilde människan eller att den enskilde inte har tillräckligt stor tro på Gud. 

 

I själva verket blev vi svenskar på den vägen ganska lika de gamla israeliterna, som alltid var benägna att 

se rikedom som tecken på Guds välbehag och se olyckor, fattigdom och sjukdom som vittnesbörd om 

Guds ogillande, en Herrens straffdom. Det är detta som är problemet i Jobs bok: Job är rättfärdig och 

drabbas ändå av olyckor – det stämmer inte!240 

 

I detta citat tar Wingren avvisar framgångsteologin. Wingren menar att en enskild människas 

framgång eller brist på framgång inte är ett bevis på hur relationen mellan Gud och den enskilda 

människan är. Här ställs en vanlig förklaring på varför människor drabbas av lidande på ända. 

Frågan varför är fortfarande obesvarad. Wingren målar upp, i sin predikan, upp att svenskarna är 

lika fariséerna. Både grupperingarna har en felaktig känsla av att vara felfria, menar Wingren. Ett 

av svenskarnas stora problem är dess bidrag till ökade klyftor mellan rika och fattiga i världen. 

Wingren lyfter fram i sin predikan att det enda som hjälper är ett politiskt godkänna åtgärder som 

inte skulle gagna oss ekonomiskt.241 Det innebär att för att minska en annan grupperings lidande 

måste det egna lidandet öka, men Wingren menar att ångesten att veta vad som förloras om är 

värre än det ekonomiska trångmål som kommer av de politiska åtgärderna. Wingren pekar på att 

delandet inte är en lätt uppgift, det innebär att man själv drabbas. I det exempel som Wingren lyfter 

fram, det ekonomiska. För att hjälpa dem som inte har goda ekonomiska förutsättningar krävs att 

de som har förutsättningar offrar dessa. Wingren lyfter dock fram att det inte är så illa som det 

låter. Han menar att det finns en tendens att ju mer pengar en person har desto mer oro finns hos 

individen.  

                                                 
239 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.204 
240 Wingren Gustaf, 1989, s. 123 
241 Wingren Gustaf, 1989, s. 124 
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Bot 

Bot och bättring är en del av livet. Det är stort sett det enda man gör när man växer upp till en 

vuxen människa. Man gör fel sen får man göra bot (be om förlåtelse) och där med lär sig vad som 

är rätt och fel (bättring). Bot är bot men det kan även innebära att bli räddad och helad. G.A. Danell 

menar att den enda riktiga boten är att omvända sig till den sanne Guden.242 För G.A. Danell är 

alla felsteg en synd. Han predikade: 

 

Den enda riktiga boten på både längre och kortare sikt är att människorna omvänder sig till den sanne 

Guden. Även om det kan låta som en billig, innehållslös from fras, att Jesus ensam kan hela och bota 

världens nöd, så är det ändå sant, både när det gäller den materiella och den andliga nöden. Båda slagen av 

nöd hänger ihop. 

 

När en individ gör fel kan samvetet orsaka ett psykiskt lidande som bara kan försvinna genom 

att göra bot och ångra sig. Det är ett individuellt lidande som ingen kan ta över. Det är även svårt 

att dela lidandet. Det som lättar är att se att man har gjort fel och rätta till det.  

 

Ty hon är på sitt sätt en botgörerska, inte närmast för egen del utan även för sin dotters räkning, för 

henne, som plågades svårt av en ond ande. Hon betedde sig så, som den kristna kyrkan idag har all anledning 

att bete sig mot Herren Jesus.243  

 

Kvinnan i berättelsen vänder Jesu ord mot honom för att ge sin dotter en chans till att slippa 

lidande. Jesus menar att han endast är sänd till judarna, kvinnan hävdar att hon kunde få det som 

blev över trots att hon inte var judinna. Lika så skall kyrkan göra för de som lider och inte bekänner 

sig till tron, enligt G.A. Danell. För att uttrycka det med hans egna ord; ”Hon betedde sig så, som 

den kristna kyrkan idag har all anledning att bete sig mot Herren Jesus.” Vad gör kyrkan för att bot-

göra för de som inte är troende och de som inte är under hennes vingar? Att botgöring kan ske åt 

båda håll. Dels kan det innebära att en person måste göra något för att denne har gjort något och 

dels kan någon göra bot genom att bota någon annan. Om man tolkar botgöring som det 

sistnämnda kan diakonala verksamheter räknas till denna typ av botgöring. Den andra typen är 

svårare att göra för någon annan. G.A. menar att kyrkan borde ta efter botgörerskan, d.v.s. att be 

Jesus om hjälp för de som inte är där, t.ex. kyrkans förbön och litanian.  

G.A. Danell pekar i detta avsnitt på både det individuella och på gemenskapen. Boten är en 

handling som individen måste företa sig när ångern kommer. Det är det individuella, men han pekar 

även på att gemenskapen kan göra bot för individen. Individen bärs med andra ord av 

gemenskapen. 

                                                 
242 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.153 
243 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.106 
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Erfarenheter 

Erfarenheter får man genom livet. Och en stor samling erfarenheter har kyrkan. Wingren skriver 

att Kyrkan startade bakom stängda dörrar och i skräck och ångest.244 Så erfarenheter finns inom 

den kyrkliga traditionen av lidande, skräck och ångest.  Ju längre man lever desto mer erfarenheter 

samlar man på sig. Dessa erfarenheter har bl.a. resulterat i trosbekännelserna.  Men det finns en 

viss risk för den troende att de glömmer att nåden är allt de behöver. G.A. Danell menar att ”det 

är mångas bittra erfarenhet, när de arbetat länge i Guds rike. Det är många prästers och kyrkliga 

lekmäns prövning.”245 Det är inte den enda prövningen som troende kan råka utför. Han menade 

att: 

 

Den som arbetar i Herrens vingård under en längre tid, han får sannerligen erfara, att det kostar på. 

Jesus Lärjungar fick känna på det redan under Jesu jordeliv eller före Pingsten och utsändningen. 

 

G.A. Danell pekar på att det kostar på att tillhöra Kristus. Danell lyfter fram att individen får 

erfara att det kostar på. Det lidande som kostnaden kan vara, tycks vara ett odelat lidande, men 

erfarenheten om att det kostar på delas av många, t.ex. med lärjungarna. Lärjungarna fick erfara att 

det redan innan kyrkan stod på egna ben. Även präster och andra grupper som är anställda av 

kyrkan glömmer, enligt G.A. Danell, att det är av nåd som människor får vara kvar i Guds tjänst.  

 

Dess enda hopp var vingårdsmannens arbete, vingårdsmannens löfte att ’gräva omkring det och göda 

det’, som det heter i texten. Dess enda hopp var, att Livets krafter skulle besegra ofruktbarheten under det 

korta, enda år, som fristen omfattade – om frukten icke kom, om Livet icke segrade. Då skulle yxan härnäst 

göra sitt obarmhärtiga verk.246 

 

Wingren använder här hårda ordalag. De vingrenar som inte bär frukt inom ett år tas bort. 

Grenarnas enda hopp är att bära frukt. Träd beskärs med jämna mellanrum för att trädet ska ge 

mer frukt. I den kristna traditionen ger samma bild för församlingen och för hela kyrkan. De grenar 

i den kristna församlingen som inte bär frukt tas bort. Vissa grenar måste lida och dö för att andra 

grenar ska kunna bära maximalt med frukt. Det individuella lidandet, d.v.s. det som beskärs bort, 

är för att de andra i gemenskapen ska bära mer frukt.   

 

Genom nöd och motgångar av olika slag plöjer den store såningsmannen upp hjärtats mark så, att ordets 

utsäde kan finna fäste. En människa som har allt hon behöver, som inte lider någon slags nöd, som är nöjd 

med sig själv, fäster sig inte vid talet om Jesus. En frisk människa läser läkarannonser utan att närmare fästa 

                                                 
244 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.179–182 
245 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.85 
246 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.63 
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sig vare sig vid namn, adress eller telefonnummer. Men när sjukdomen anmäler i en människas liv eller i 

hennes närhet, då blir alla annonser mycket aktuella. Så är det med konungsmannen. Sjukdomen gästade 

hans hus, det såg ut som om den hade döden i följe. Då vaknade allt han hade hört med mer eller mindre 

förstrött intresse om Jesus till liv och blev brännande aktuell för honom.247 

 

Lidandet framställs här som en väg för att göra hjärtat redo för Guds sådd. G.A. Danell menar 

att lidandet kan leda till något bra. Friska människor söker sig inte till en läkare. Människor som 

inte inser att de behöver gemenskapen med Gud och Jesus söker sig inte till kyrkan. G.A. Danell 

lyfter fram individen i detta citat men även personen. Individen som mår bra söker inte hjälp men 

den som behöver hjälp söker den. När individen träder in i en gemenskap blir denna individ en 

person.  

I detta avsnitt framställs lidandet som individuellt till gemenskapens fördel. De vingrenar som 

inte bär frukt tas bort för att de som bär frukt ska ge mer. Den enskildas lidande är till 

gemenskapens väl. 

Lidandet är seger, seger är lidande 

I den kristna traditionen finns en del uttalanden som är paradoxala. Jesus har en del uttalanden 

i den paradoxala klassen. Enligt evangelisterna Markus och Matteus säger Jesus att den som vill 

vinna sitt liv kommer att förlora det, och den som förlorar sitt liv kommer att vinna det. Bäckström 

menar i sin predikan att ”Lidandet och förhärligandet hör ihop.”248 G.A. Danell skriver att 

”aposteln Paulus förberedde också dem som tog emot evangeliet på att de skulle lida för Kristi 

skull.”249 Han menar även att ”när Kristus kallar oss till strid mot djävulen för våra själars frälsning, 

då lovar han oss inte ett liv i lyx och överflöd, i makt och härlighet här på jorden. Han säger, att 

den som vill följa honom skall ta sitt kors på sig.”  Frälsningen är det viktigaste för aposteln.  

I en predikan av G.A. Danell presenterades en tanke om att de som lider, som martyrerna, får 

del i Korsets seger. Bäckström lyfter fram en predikan att ”lidandet och härligheten löper in i 

varandra”250 I Dopet blir detta tydligt. I dopet får den troende del i den kristna gemenskapen. 

Denna gemenskap är även en gemenskap med Kristus, kyrkans herre. Brander skriver: 

 

om vi med dopets vatten föds in i Kristi Kropp är Kristi blod blodomloppet genom tiderna i Kyrkans 

organiska gemenskap med den uppståndne.251  

 

                                                 
247 Danell Gustaf Adolf, 1969, s. 302 
248 Bäckström Tobias, Kristus förklaringsdag, [Kristi förklaringsdag, 2013]  
249 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
250 Bäckström Tobias, Kristus förklaringsdag, [Kristi förklaringsdag, 2013], 
251 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s. 564 
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I denna organiska gemenskap får de troende del av Kristi lidande. Enligt Wingren får den döpta 

även del i Kristi seger. Han menar att ”påsk och långfredagen hör oupplösligast samman. Lidandet 

är hopväxt med segern.”252 Bäckström fortsätter på denna linje, han menar att: 

 

Lidandet och härligheten löper in i varandra, och det är ett mönster som vi känner igen även i våra egna 

liv. De sällsynta gånger då vi får uppleva förtätade ögonblick innebär inte att vi slipper lidandet. Men vi får 

bära med oss dessa stunder i vårt inre som en påminnelse om att lidandet inte är allt.  Lärjungarna fick en 

glimt av Jesus som förhärligad, redan före uppståndelsen, som en påminnelse om att lidandet och döden 

inte är det sista. Ja, Kristi förvandling föregrep inte bara uppståndelsen utan också själva hans återkomst, 

när Guds rike ska komma med makt, när vi alla ska få se honom i hela sin härlighet.253 

 

. Här presenteras troende i gemenskap. Det talas om ’lärjungar’, ’vi’ och ’vår’ visar på gemenskap. 

Det finns en gemenskap när lidande och härlighet löper in i varandra. Att lidandet och segern går 

hand i hand kan ge en tröst till de som lider i kyrkan G.A. Danell tar ytterligare ett steg i 

tankegången.  Han menar att döden är en seger om man får nåden att lida för och med Kristus.  

 

Men för dem som får nåden att lida med och för Jesus blir själva döden en seger. Jesus själv segrade i 

sin död. De heliga martyrerna, alltifrån de menlösa barnen i Betlehem intill våra dagars blodsvittnen i 

martyrkyrkorna, de segrar också i det heliga korsets tecken.254  

 

Helgonen här blir förebilder. Dessa helgon visar hur de som lider med Kristus kommer att segra. 

G.A. Danell visar i citatet att lidande och härlighet flyter samman. Korset är en tydlig symbol för 

hur lidandet och segern flyter samman. Korset är ett fruktansvärt redskap för avrättning. Det var 

designat för att orsaka så stort lidande som möjligt under en lång tid innan döden trädde in, men 

efter att kristendomen har växt sig stark har korsets betydelse och symboliska mening övergått till 

ett segerns tecken. I Martyrernas fall, är det den gemenskap med Kristus som ger seger i döden.  

 

De hann alltså inte ens komma ner från härlighetens berg, förrän Jesus börjar tala om lidande. Det finns 

en direkt koppling mellan detta berg och Golgata kulle. Lidandet och förhärligandet hör ihop. På 

härlighetens berg finns ett fragment av lidandet med och på Golgata berg så lyser härligheten fram även 

där. Det är något majestätiskt som vilar över Jesus även när han hänger på korset.255  

 

Denna koppling mellan lidande och seger menar Bäckström är så kvick i vändningarna att det 

ena knappt hinner sluta innan det andra slutar. Detta visar på att lidandet och segern är tät 

sammanknutna. Ur detta drar Winberg slutsatsen att vi får låta: 

                                                 
252 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.160 
253 Bäckström Tobias, Kristus förklaringsdag, [Kristi förklaringsdag, 2013], 
254 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.49 
255 Bäckström Tobias, Kristus förklaringsdag, [Kristi förklaringsdag, 2013], 
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... oss bära ringheten och lidandet utan att klaga. Detta är vägen till härligheten, och den enda vägen, ty 

den leder oss både till korset och uppståndelsen, medan alla andra väger söka komma fram till Kristi 

härlighet på sidan om korset.256 

 

Wingren visar i citatet att vägen till härlighet går genom lidande. Lindandet verkar vara en viktig 

del i att nå fram till uppståndelsen. Lidandet leder i citatet till en gemenskap i och med Kristus. 

  

                                                 
256 Karlsson Jonny & Karin Larsdotter, 2010, s.160 
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3 Den lidande människan – en konklusion 

Under denna rubrik ska jag knyta ihop säcken och presentera ett resultat. Uppsatsens syfte har 

varit att undersöka hur vida individualismen har nått den kristna gemenskapen och hur detta 

presenteras i ett förkunnelsemoment, som t.ex. predikningar. 

I det inledande kapitlet ställdes följande frågor: 

• Hur presenteras den lidande människan utifrån en kristen kontext?  

• Ligger tonvikten på den lidande människan som individ eller som en del i en större 

gemenskap? 

Vilken gemenskap, och med vem och vad den lidande individen har gemenskap med har 

framställts olika, ibland är det med andra troende och ibland med Kristus. Det görs även åtskillnad 

mellan gemenskap och gemenskap. Både G.A Danell och S. Danell pekar på att det är skillnad 

mellan gemenskap och gemenskap men S. Danell lyfter specifikt fram gamla gemenskaper kan ge 

individen stora problem.257 Den lidande individen framkommer, mestadels, som en del i en större 

gemenskap. Den lidande individen bärs på olika sätt av den kristna gemenskapen. Dessa olika sätt 

kommer jag att gå mer in i, i detta kapitel.  

Bön 

Genom uppsatsen har bönen återkommit om och om igen som ett uttryck för både individ och 

för att den lidande är en del av en större gemenskap. Bönen framställs som ett viktigt verktyg för 

både individ och gemenskap. Den är även en central del i det kristna livet. Genom bönen, samtalet 

med Gud, kan den troende sätta ord allt som den troende upplever och känner.  

Samtal kan vara en viktig väg för den som lider att bli av med sitt lidande, iallafall lindra lidandet 

genom att få sätta ord på sin börda. Bönen, som är samtalet med Gud, är en av de centrala delarna 

inom det kristna livet och ett viktigt verktyg för den troende. Bönen kan vara fylld med ord, som 

t.ex. litanian och förbön 7, i Den svensk kyrkohandboken258,  medan andra former av bön är ordlösa 

suckar.259 Wingren menar att vi ber när vi bär våra bördor i det fördolda. Dessa böner kan verka 

meningslösa, eftersom svaret inte verkar komma. S. Danell ställer frågan ”varför dröjer Herren?”260. 

Det som individen har sått genom sin bön dröjer innan det växer och Wingren menar att det kan 

ta tid. Men det är inte bara en människa som har ropat ut sina ångestfyllda frågor menar Wingren. 

Han fortsätter med att människor i sekel efter sekel har ropat ut sin ångest. Det finns en osynlig 

gemenskap mellan människor, genom generationer och över gränser. G.A. Danell menar att bönen 

är en av de saker som den kristna gemenskapen har att bryta olika typer av gränser, t.ex. 

                                                 
257 Danell Sven, 1975, s. 65 
258 Wingren Gustaf, 1989, s. 80 
259 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen av Svenska kyrkans Kyrkomöte 1986, 2003, s.148 och s.143 
260 Danell Sven, 1976, s. 121 
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samfundsgränser och nationsgränser. Denna mening pekar på att det finns en gemenskap som är 

större än de olika mänskliga sammanslutningarna, men bönen är inte enbart en 

gemenskapshandling. Wingren pekade på att individen ber när han/hon tyst bär sin börda i tysthet. 

Där finns inte gemenskapen och hjälper till, individen får klara sig själv.    

Bönen framkommer som ett verktyg för de troende som kan hjälpa dem med att handskas med 

sitt lidande. Detta verktyg, detta redskap, Förböner och böner är ett sätt att bära andras bördor. 

Litanian och förbönerna i Den svenska kyrkohandboken är några exempel på förböner där andras och 

det egna lidande behandlas.261 Förbön är en handling där enskilda människor och den stora 

församlingsgemenskapen lyfter fram andra och varandra. Litanian, är en av de förböner kyrkan har 

för världen och allt som ryms där. Litanian är gemenskapens bön för i stort sett allt lidande en 

människa kan råka ut för under en livstid. Litanian är gemenskapens förbön för de i och de utanför 

gemenskapen som lider. Litanian är även den lidande gemenskapens bön, ”hör den bön som vi i 

vår nöd bär fram.”262 De som drabbats av lidandet bärs av församlingen genom församlingens 

förböner. En av de första förbönerna till gemenskapen bland kristna är Jesu förbön i Johannes 

evangelium (Joh. 17:26). Där ber Jesus om att alla troende skall vara kvar i honom likt Jesus är i 

Fadern. Förbön är en väg för gemenskapen och individen att bära varandras bördor. Förbönen är 

en central del i det kristna gudstjänstlivet. Vid varje gudstjänst bärs förböner för världen, 

församlingen, och för den enskilde troende. En uppbyggnad av kyrkans förbön är att man börjar 

be för världen, sedan ber man för den församlingen men befinner sig i och sist ber man för 

individen.  

Det finns hyllmeter med böcker om och med böner. En av de mest frekvent använda böner 

som finns i den kristna traditionen är Kyrie. Kyrie har gått från att vara en individs bön till 

kollektivets bön. Denna bön visar på hur den enskilde har tagits upp i den världsvida kyrkan. 

Genom att uttrycka sitt lidande har Bartolomeus tagits upp i gemenskapen och hans ord har blivit 

till kyrkans gemensamma bön. Den enskilde, i det här fallet Bartolomeus (Matt 9:27-31), får träda 

in i gemenskapen trots att lärjungarna avvisar honom. Bartolomeus är en förebild för de som 

behöver hjälp. Han låter sig inte skrämmas iväg och detta har gjort att hans ord, hans rop på hjälp 

har blivit hela kyrkans rop på hjälp. Individen har anslutits till gemenskapen och blivit en person.  

Brander har lyft fram att det blod som spills när en martyr blir dödad inte är martyrens eget 

blod, utan att det är Jesu blod. Brander har även lyft fram att det är det blod som flyter i den kristna 

gemenskapens blodomlopp. Detta pekar på den heliga nattvarden. Efter kommunionen i 

gudstjänsten kommer en tackbön.  I en av dessa böner som återfinns i Den svenska kyrkohandboken 

handlar om hur de troende ska bli som Jesus och vara ett svar på den bön som behövande och 

                                                 
261 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen av Svenska kyrkans Kyrkomöte 1986, 2003, s. 135-150 
262 Svensk psalm 700:1, Den svenska psalmboken, 2000, s. 1090–1091 
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nödställda ber.263 Gemenskapen vill här vara till de lidandes tjänst och hjälpa dem att bära deras 

bördor.  

Bönen är inte entydigt när det gäller individ eller person när det gäller lidandet. Predikanterna 

visar däremot att bönen är en central del i det kristna livet. Gemenskapen kan be om hjälp för de 

som är tyngda av lidandets bördor. Samtidigt skall dessa bördor bäras i tysthet och bönen skall bes 

i det fördolda. Huruvida det ställs emot varandra är en helt annan fråga. Att dela varandras bördor 

behöver inte vara en synlig aktivitet. Genom en dold förbön kan de personerna inom en gemenskap 

hjälpa varandra i det fördolda.  

 

Sakrament och andra kyrkliga handlingar 

Genom analysen har sakrament och andra kyrkliga verksamheter och handlingar som ett uttryck 

för gemenskap. Wingren menar att sakramenten kan skänka tröst till den som lider.264 

Gemenskapen är en central del i sakramenten. Som exempel kan dopet och nattvarden lyftas fram. 

I dopets sakrament blir dopkandidaten en del i Kristi kropp och kyrkans världsvida gemenskap, 

med allt vad det innebär, och i nattvarden får alla troende gemenskap genom nattvardsgåvorna. 

Nattvarden blir en bekräftelse på att alla troende är en del i Kristi kropp. ”Så är vi fastän många en 

enda kropp, ty alla får i del av ett och samma bröd.”265     

Nattvard 

I martyrskapets lidande står den troende kanske står helt ensam inför lidandet men Brander 

menar att denna martyr inte är ensam. Martyrens blod är inte martyrens egna utan Jesu blod.266 

Trots att den troende är ensam så finns en gemenskap. Och det är genom dopet den enskilde 

människan blir en del i denna organism, eller Kristi kropp om man använder Paulus ord. Dopet är 

ingången till den kristna gemenskapen. I dopet finns Guds löften om att få del i den kristna 

gemenskapen. Dopet ger inte bara saliga känslor.267 Likt äktenskapet får man gemenskapen i nöd 

och i lust samt i glädje och sorg.  Lidandet som är en del av den enskilde människans liv blir lidandet 

också en del av gemenskapens liv. Att dela gemenskapen med andra troende och med Kristus 

innebär att man måste dela lidandet.  

I nattvarden får den enskilda människan ett yttre tecken på gemenskapen, ett enda bröd. I 

nattvarden får den kristna kroppen den näring som behövs. Det en av de grundläggande sakerna 

som behövs för den kristna tron. Brander beskriver den kristna gemenskapen som en organisk 

                                                 
263 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen 1986 av Svenska kyrkans Kyrkomöte, 2003, s.168 
264 Wingren Gustaf, 1989 s. 45 
265 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen 1986 av Svenska kyrkans Kyrkomöte, 2003, s.22 
266 Brander Bo & Göran Skytte, 2008, s. 352 
267 Danell Gustaf Adolf, 1971, s.62 



65 

gemenskap. Denna organiska gemenskap har ett eget blodomlopp. Brander lyfter fram martyrerna 

som exempel. När de står i sitt lidande, menar Brander att, det är inte martyrernas egna blod som 

finns i dess blodådror utan att det är Kristi blod som återfinns där. Det är en sakramental 

gemenskap mellan den lidande och Kristus. Men Brander stannar inte där, han pekar även på att 

alla troende i kyrkan har del i detta blodomlopp. Gemenskapen mellan troende och Kristus är en 

organisk gemenskap.268 Gemenskapen fortsätter även efter nattvardsfirandet. Faith and Order 

menar i sitt dokument Dop, Nattvard, Ämbete att de kristna har ett ansvar att ha omsorg om 

varandra.269 Omsorgen mellan de troende har en förebild i den gudomliga kärlek som har givit sitt 

liv för mänskligheten. Detta för att den sjuka världen ska få liv och läka.270  G.A. Danell ser 

sjukdomar som en påminnelse om mänsklighetens tillstånd. Han menar även att det är en försmak 

av helvetets evinnerliga lidanden.   

Att ställas inför sin dödlighet kan orsaka ett lidande hos människan. Men nattvarden är en 

försmak på den festmåltid som sker i himmelen. En symbol på detta är altarringens halvcirkelform. 

Den andra halvan av cirkeln fortsätter bakom altaret, där kyrkan från andra tider och platser firar 

sin gudstjänst. Kyrkans gemenskap fortsätter långt efter att lidandet i jordelivet har upphört.  

Hilding Severin lyfter fram i sin bok Den heliga nattvarden att de troende har ett behov av Kristus. 

Severin menar även att Jesus lyfte fram detta behov: ”Om I icke äten människosonens kött och 

dricken hans blod, haven I icke liv i eder.”271  Gemenskapen stannar inte med att den bara är mellan 

den enskilde människan utan även med andra troende. Severin skriver att ”den enskilde kristne kan 

och får alltså icke själviskt njuta av Guds gemenskap; han måste också känna sig ett med 

bröderna”272. Denna gemenskap kommer till uttryck i en av de tackböner som finns i Den svenska 

kyrkohandboken -86. En av dessa lyder:  

 

 Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. 

Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem, som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du 

har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss 

ditt bords hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet273 

 

I denna bön återfinns en önskan om att ställa upp för de som lider. Att ge vidare det de troende 

har fått tagit emot i nattvardens måltid. De troende ber i denna bön om att tjäna den mänsklighet 

som Jesus har tjänat, d.v.s. de troende vill ge sin kärlek så som den gudomliga kärleken har givit sig 

själv.  

                                                 
268 Brander Bo & Göran Skytte, 2008, s. 564 
269 Faith and Order, Dop, nattvard, ämbete, §21 
270 Brander Bo & Göran Skytte, 2008, s. 352 
271 Servin Hilding, Den heliga nattvard, Sanningsvittnets förlag, Stockholm, 1942, s. 24  
272 Servin Hilding, 1942, s. 31 
273 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken, antagen av Svenska kyrkans Kyrkomöte 1986, Verbum, s.168 
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Diakoni/Omsorg 

Diakonin tar sig uttryck i att hjälpa de som är nödställda, det är den kristna omtanken i dess 

praktiska form. Både fysiskt och psykiskt lidande kan den diakonala verksamheten ta hand om. 

G.A. Danell pekar på att det är den kristna församlingens plikt att fortsätta Jesu verksamhet att 

lindra och bota.274 Hela Jesu verksamhet kretsar kring att hjälpa lidande och nödställda. Antingen 

kroppslig eller andlig nöd. Kyrkan, som Kristi kropp, har här tagit över denna verksamhet. 

Diakonatets uppgift är att söka upp, hjälpa och de som lider under olika former av nöd men även 

att hjälpa andra att visa Guds kärlek.275 Detta diakonat är något som församlingsgemenskapen 

måste ta på allvar. Det är gemenskapens ansvar att ta hand om detta lidande.  

G.A. Danells tanke om att kyrkan har fortsatt Jesu verksamhet knyter an till tanken om Jesus 

som den förste diakonen.276 I och med att kyrkan är Kristi kropp måste diakonin vara en central 

del av den kyrkliga verksamheten. Blennberger menar att detta är ett måste för att diakonin inte 

skall bli tråkigt. Vidare menar han att diakonin och diakonatet är ett måste för att kyrkan skall vara 

en äkta och hel kyrka.277 Gemenskapen och diakonen har ett stort ansvar att se till att de nödställda 

människorna får den hjälp de behöver.  

Jesus, som den förste/store diakonen, visar fullkomligt engagemang, medlidande och 

deltagande och hela sin omsorg när en av de sina lider.278 Om kyrkan skall följa Jesu exempel som 

G.A. Danell pekar på i en av sina predikningar så har kyrkan och diakonatet en utmaning. 

Bikt/enskild själavård  

Inom den kristna gemenskapen finns forum som kan lätta lidandet som finns hos en människa. 

Samtal kring enskilda troendes tankar och frågor är något som G.A. Danell lyfte fram i en av sina 

predikningar.279  Han pekar på att hur Jesus lyssnade till sina oroliga lärjungar och deras tankar. Det 

är en praktik som kyrkan har fortsatt med. Och det är inom själavårdens ramar. Själavårdens 

centrala aktivitet är att vårda de troendes själar genom att t.ex. lyssna på deras tankar. Samtalet 

mellan diakon/präst och konfident är det ena ledet i själavården. Det andra ledet är att förvalta 

sakramenten och fira gudstjänst. Det är genom dessa två led som kyrkan och de troende kan hjälpa 

varandra att bära varandras lidande. Genom gudstjänsten kan församlingen få del i Kristi lidande i 

predikan och nattvardens gåvor och del i andras lidande genom t.ex. kollektbrevet och förbönen.  

I bikten och i den enskilda själavården får den enskilda människan en möjlighet till att lätta sitt 

sinne. I den enskilda själavården får den enskilda människan lätta sitt hjärta på lidandets bördor. 

                                                 
274 Danell Gustaf Adolf, 1973. s.266 
275 Brodd Sven Erik, Diakonen i mässan, Verbum, Stockholm, 2006, s.23 
276 Brodd Sven Erik, 2006, s.16 
277 Cit. Blennberger, ur handbok för diakoni och samhällsansvar taget ur Lars G. Lindström, ”En bibelteologisk modell för 
diakonalt handlande”, s. 45–71, i Brodd, Sven-Erik (red.), Diakonins teologi, Verbum, Stockholm, 1997, s. 52 
278 Brander Bo & Göran Skytte, s. 353 
279 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.143–144 
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Även om dessa forum sker i enskildhet, vilket antyder en individualitet, men det är i gemenskapens 

regi som dessa forum finns.  Oavsett vilket det blir är delandet av den mentala bördan en central 

del. Delandet sker mellan den troende och Gud. Ingen annan är enligt traditionen närvarande i bikt 

och enskild själavård. Men det finns ett gemenskapsbärande delande i den enskilda själavården.  

I själavården kan tröstande vara ett viktigt tillvägagångssätt. Trösten innehåller inte bara ett 

omslutande och omhändertagande. Trösten innehåller även ett vist mått av lite hårda ord. 

Undervisning och tillrättavisande har också sin plats i trösten. Det är som Predikaren säger: ”… en 

tid för att ta i famn och en tid att avstå famntag” (Pred. 3:6). G.A. Danell pekar på att Jesus använde 

denna blandning av hårda och mjuka ord.280  Allt lidande kan inte tas om hand på detta sätt, men 

en del.   

Undervisning 

Undervisning är ett tillvägagångssätt som kyrkan kan ha för att handskas med lidande. Jesu 

verksamhet bestod av botande av sjuka och undervisning. De fyra evangelierna är fyllda av liknelser 

och andra undervisande texter, t.ex. bergspredikan i Matteus evangelium. Wingren menar att 

kyrkan, som Kristi kropp, ska följa dess huvud, d.v.s. Kristus. Undervisningen borde då vara en 

central del av den kyrkliga verksamheten. Vilket den också är. Predikan, själavård och 

konfirmationsläsning är några exempel på undervisning inom den kristna traditionen.  

Lärjungarnas samtal, som G.A. Danell predikade om, har jag tolkat som ett delande av 

erfarenheter.  Jesu undervisning tar vid där lärjungarnas frågor blir fler än de svar de kan diskutera 

fram. G.A. Danell visar i sin predikan att gemenskapen är en central del i undervisningen. Jesus 

riktade inte sin undervisning till en av lärjungarna utan till dem alla.  

Inlärandet av trosbekännelse kan hjälpa en troende att under svårigheter hålla fast vid sin tro. 

Trosbekännelsen är en av de gemensamma delarna som tydligast delas mellan de troende. En 

trosbekännelse kan vara en gemensam grund till att tillsammans bygga upp varandra och varandras 

tro.  Brander predikade att trosbekännelserna är skriva i blod,281 dess författare och deras 

trosfränder har genom lidande kokat ner evangeliets budskap till tre artiklar. Som de själva och 

andra före dem har genomlidit många kval. Att veta att de som har författat trosbekännelsen har 

utstått enorma lidanden kan ge den troende som håller fast vid trosbekännelsen styrka genom att 

den troende förstår, genom författarnas exempel, att den kristna tron är något värt att lida för.  

 Trosbekännelsens ursprungsanvändning var att hitta en gemensam grund för vad som är kristen 

tro. Gemenskapen mellan troende, oavsett varifrån de kom, var det centrala för de som författade 

trosbekännelsen.  

                                                 
280 Danell Gustaf Adolf, 1969, s.143–144 
281 Brander Bo & Göran Skytte, 2008 s.405 
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Förlåtelse 

Förlåtelsen kan lätta ett tungt samvete. Där är gemenskapen en viktig kugge.  Utan förlåtelse 

finns ingen gemenskap och vice versa. Ett tyngt samvete kan orsaka lidande och få en enskild 

människa att dra sig undan. Men förlåtelsen ger en möjlighet till att bygga upp en gemenskap och 

lindra lidandet. Gustaf Aulén menar att förlåtelsen är tätt sammanknuten med gemenskapen. Det 

är genom Guds förlåtelsehandling som gemenskapen med Gud förverkligas, skriver Aulén.282  

Att växa upp som människa innebär att, ibland, göra fel. Dessa fel kan kräva att man måste be 

om förlåtelse. Det är en allmänmänsklig erfarenhet. Alla människor, i alla åldrar, har erfarenheter 

av att ha gjort något som kräver en ursäkt. Denna löst grundade gemenskap  

Den kristna gemenskapen är enligt, S. Danell, den som har den enda sanna förlåtelse i och med 

att kyrkan har Kristus.283 Kristi offer på korset är den handling som den kristna traditionen pekar 

på där förlåtelsen för världens synder och bortvändhet från Gud sker. Synden är, enligt Aulén, 

något som skiljer oss från Gud och därmed innebär död. Och förlåtelsen blir ett återinrättande av 

gemenskapen mellan Gud och människan.284 Synden kan vara orsak till lidande och ångest. Synden 

skiljer människan från Gud och det eviga livet. Dödsångest är en vanlig typ av ångest som orsakar 

stort lidande. Medvetenheten om sin dödlighet väcker lidande. 

Livet 

Att lidandet inte är en del av livet är det få människor som påstår. Biskop Arborelius anser det 

motsatta, tar påståendet ett steg längre. Han anser att lidandet är en del av människans existens. 

Redan vid födelsen är lidandet närvarande. Modern genom går obeskrivlig lidande för att bebisen 

skall få komma till världen. Bebisen i sin tur genomgår ett lidande genom att för första gången 

behöva andas själv. Men barnet är inte ensamt. Redan i förlossningsögonblicket blir personen en 

del i en gemenskap som delar lidandet.  Denna gemenskap som barnet först kommer in i är 

familjen.  

Barnen visar även på människans behov att kärlek och gemenskap. Den kärlek ett barn får under 

sin uppväxt hjälper barnet att bygga upp en grundtillit till världen. Det är precis som med de 

troende. En troende ska ha en tillit till Gud som bär den troende. Denna bärande tillit får man 

genom den kärlek som församling visar till den troende när denna är ett barn, d.v.s. nyligen kommit 

till tro.  

Lidande i livets olika skeenden har setts som en prövning. Det vill säga något man kan lära sig 

något från. Hela uppväxten är ett ständigt lärande, genom försök som ibland är misslyckande och 

ibland lyckade. Livet har sina upp och nedgångar. Precis som havets vågor. I några av 

                                                 
282 Aulén Gustaf, 1931, s. 320 
283 Danell Sven, 1975, s.106 
284 Aulén Gustaf, 1931, s. 332 
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predikningarna har en bild av Församlingen som en båt kommit fram. Denna gemenskap håller 

den nödställda flytande genom livet vågtoppar och vågdalar. Bilden av församlingen som en båt 

som för de troende genom havet (d.v.s. livet), med dess stormar och stiltje. Gemenskapen är en 

central del av denna bild av församlingen. När det stormar i livet kan den troende hålla fast sig i 

församlingen. Både Wingren och Gustaf Adolf Danell pekar på att Jesus är närvarande även om 

det tillsynes är det motsatta.  

Att det lilla lidandet, som t.ex. tandvärk, är en del av det stora gemensamma lidandet, enligt S. 

Danell.285 Det verkar som gemenskapen har en lidandebank som en person gör ett uttag ur när 

denne råkar ut för lidande, som t.ex. tandvärk. Lidandet är då inte bara delat utan allt lidande är ett 

och samma lidande, som tar sig uttryck på olika sätt. Att lidandet är delat på ett så innerligt sätt är 

i enlighet med tanken om Kristi kropp och dess lemmars intima gemenskap.  

 

Sjukdom 

Genom livet drar man på sig en och annan sjukdom. Genom arbetets gång har sjukdomar 

kommit fram i olika predikningar. En svårighet med detta är att ordet sjukdomar har använts både 

som metafor för mänsklighetens tillstånd och som den vardagliga betydelsen av ordet.   

Bröderna Danell använder ordet sjukdom som en symbol för människans förbannelse efter 

syndafallet. Det är inte ett symptom på hur den enskilde står i sin relation till Gud utan om hela 

mänsklighetens situation. Varje sjuk människa pekar på den syndabörda som mänskligheten 

drabbats av. Det är en gemensam påminnelse för alla troende att de inte klarar att bryta med 

sjukdomen själva. S. Danell pekar på att det endast är en gemenskap med Kristus som kan lindra 

denna sjukdom.286 Men även den kristna gemenskapen kan lindra det lidandet som sjukdomen 

synden orsakar. Detta genom förlåtelsen som kyrkan förvaltar som gemenskapen kan lindra 

lidandet. 

Ordet sjukdom har även, som tidigare nämnts, som vår vardagliga betydelse: att drabbas av 

sjukdom är att vara sjuk. Att ta hand om sjuka är något som den kristna gemenskapen har haft med 

sig från starten i Jerusalem. Jesus botade sjuka, Petrus och de andra lärjungarna fortsatte. G.A. 

Danell menar att det är de kristnas plikt att ta hand om sjuka.287 Det är något man kan se genom 

historien att den kristna gemenskapen hjälper sjuka och nödställda. Kloster under medeltiden och 

sammariterhem under 1800-talet är två sätt som de kristna har gett sjuka vård. Men det är även 

genom diakonala insatser som insamling av monetära bistånd och volontärarbete som 

gemenskapen kan dela på lidandet. 

                                                 
285 Danell Sven, 1976, s.121    
286 Danell Sven, 1975, s. 106 
287 Danell Gustaf Adolf, 1973 s. 269 
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Sammanfattning 

Genom hela analysen har både individ och person kommit till uttryck. Dock är det en 

övervägande del av predikningarna presenterar den lidande personen som har del i en gemenskap. 

Individens ensamhet i lidandet har också framkommit. Den lindade individen bärs på olika sätt av 

den kristna gemenskapen eller av gemenskapen med Kristus. 

Att den lidande individen står i en större gemenskap presenteras inte heller det i enbart positiva 

ord. G.A. Danell varna för både den falska kyrkan och för att en annan individ ska ta över den 

lidande individens lidanden som sitt eget.  

Lidandet är, enligt predikanterna, en angelägenhet för kyrkan. Kyrkan som Kristi kropp drabbas 

när en individ lider. Det är inte alltid att kyrkan är direkt drabbat av individens lidande, men kyrkan 

har ett uppdrag att hjälpa individen. Brander lyfter i en av sina predikningar fram bibelperikopen 

där aposteln Johannes och jungfru Maria får varandra som son och mor. Johannes som bild för de 

troende får i uppdrag att ta hand om Maria, bilden för kyrkan. Det är en berättelse som är präglade 

av omsorg. 
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