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I dödens närhet stannar livet upp. Då kan kyrkans gemenskap  
kännas naturlig. Att få samlas i stillheten och friden; med sin sorg  
och saknad, med sin undran och oro, med sin tro och sina tvivel. 

Döden är det mest slutgiltiga av avsked. Döden är definitiv, men kan 
ändå kännas overklig och svår att fatta. Den vetter mot det okända, 
mot andra dimensioner bortom tid och rum. 

Kristen tro handlar om löftet att ingenting – inte ens döden – kan 
skilja oss från Gud. Guds närvaro och relation är evig. Döden är inte 
alltigenom okänd. Jesus Kristus har delat döden med oss. Och han 
har besegrat den.

Vår sorg och saknad kan därför också präglas av tacksägelse och 
tillit. Så när kyrkans klockor ringer för de avlidna gör de det i tröst till 
oss som finns kvar, i tacksägelse inför det liv vi fått dela och i hopp 
inför evigheten tillsammans med Gud.  

Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.

–  ELIS  M AL M EST R ÖM
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