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Livets väv  

Dialog med Jesus en dag i sorg och saknad efter Margreth  

Predikan i Sion, Rörö, söndagen 16/7 2017 Göran Schmidt 

 

Jesus, vad vill du säga oss en sorgens dag som den här? 

Göran, Jag gråter också, som jag gjorde vid Lasarus grav, av djupaste 
medkänsla1. 

Men Herre – kunde du inte ha förhindrat att detta skedde? 

Min vän2 – allting är möjligt för mig3, men vissa saker måste ske för att 
min Faders stora plan ska bli förverkligad4. Du förstår det inte nu, men du 
kommer att förstå det sen5. 

Men det verkar så totalt meningslöst och mot din vilja. Inte vill du det onda?! 

På sätt och vis har du helt rätt, det är mot min vilja. Vi skapade inte död 
och lidande från början6. Det är otäcka parasiter i skapelsen. Men deras 
dagar är räknade7. Det är tyvärr mycket som sker mot min vilja, det 
räcker att du slår på TV:n för att konstatera det. Men Fadern har tillåtit 
att det här skedde. Jag har fått liv och död i mina händer8. Du kommer 
att förstå. Det finns en väv. 

En väv? 

Läs vad konung Hiskia sade: ”Jag har vävt mitt liv till slut som en vävare 
sin väv, och han skär ner mig från bommen”9. Ja, inte en sparv faller till 
marken utan att Gud tillåter det10. Inte ett svidknott utan att det ingår i 
Hans stora plan. Se tillbaka på ditt liv – ser du inte ett mönster? Ser du 
inte hur anmärkningsvärt ofta som det ”har slumpat sig” att det händer 
rätt saker precis när det behövs?!11 Att du träffar just den där personen 
just då. Att du kom att läsa just den där bibelversen just då12. Visst ser du 
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mönstret? Det är en del av din väv. Det är för att jag är med dig som jag 
lovat. Alla dagar13. För inte tror du väl på slumpen? 

Naee. Så du menar att det mörka och hopplösa måste ingå i livsväven? 

Ja, livet måste gå via döden14, det måste födas på nytt15. Som när du en 
gång döptes till min död16, för att i nästa ögonblick uppstå med mig17. 
Minns vad prästen från Kista sade en gång: Allt kommer inte ur Guds 
hand. Men Gud vill ta allting i sin hand. Det onda bråkar och stökar, 
förstör och ställer till18. Men Gud tar hand om det trasiga och 
misslyckade, alla situationer när vare sig du eller tron räckte till, och Han 
gör konstverk även av det19. Du vet hur tungt det var för Petrus när han 
förnekade mig tre gånger i rad samma natt med vett och vilja. Hur 
förkrossad han blev20. Det blev nattsvart för honom de dagarna, men han 
bevarade tron. Han blev stukad men inte bruten. Jag tröstade honom och 
styrkte honom21. Och sedan kunde han bli vår tjänare på riktigt22. Petrus 
nederlag blev en del av hans livs väv, det var inget han var stolt över, det 
var en sorg, men en sorg efter Guds vilja som ledde till något gott23. Så 
även det mörkaste mörka i livet vill jag ta i min hand. Om du vill. Om jag 
får lov till det. Det kommer att göra din livsväv ännu vackrare. Lita på 
mig. 

Men Jesus – Margreth finns inte hos oss längre och hon hann inte ens fylla 
femtio. 

Göran, jag är uppståndelsen och livet. Margreth är inte död, hon lever 
hos mig24. Hon har det bra. Jag är en Gud inte för döda utan för 
levande25. Du minns väl vad jag sade: Jag lämnade jorden för att bereda 
rum åt er allihop26. Dig med. Och Margreth. Det är fina rum, må du tro, 
men ändå bara tillfälliga. Du vet att när du fiskar makrill så är det udden, 
hullingen, som håller kvar kroken i fisken. Utan den är det lätt att lossa 
den. Jag har brutit dödens udd. Döden är besegrad27, uppståndelsen är 
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nära nu28. Du behöver inte vara orolig. Jag ska se till att allt det praktiska 
runt omkring löser sig. För den som älskar mig samverkar allt till det 
bästa29, lyckanden och misslyckanden, glädje och sorg, liv och till och 
med död30! Döden kan inte skilja er från vår kärlek31. 

Så uppståndelsen är nära? Du kommer alltså snart tillbaka? Det känns bara så 
overkligt. 

Jag kommer snart32. Då kommer du i stället att tycka att det här livet 
känns overkligt, nästan som en dröm33.  

Och du lovar att ta hand om praktiska saker nu? 

Naturligtvis. Tillsammans med er, mina barn. Anden och vår himmelska 
organisation är utan konkurrens när det gäller logistik34. Det finns redan 
en plan35. Ni ska få se hur saker kommer att lösa sig. Lita på mig. 

Du menar att allting är förutbestämt? 

Nej, inte alls så. Utan ni är våra medarbetare36. Anden verkar i era tankar, 
känslor och vilja37. Ni handlar, och vår organisation arbetar bakom 
kulisserna så att Guds goda vilja sker. Vi38 tvingar ingen att göra något. 
Men när ni vågar lita på Guds ord och tar ett steg i tro39 i olika 
sammanhang, så är Anden där och verkar och lägger till rätta inför nästa 
steg. Ett steg i sänder, ett skyttelvarv åt gången. Hiskia sade att det var 
han som vävt sitt liv till slut. Men han hade bara delvis rätt - det var han 
och vi tillsammans. Min Fader och jag ansvarar för att varje livsväv blir 
ett mästerverk för var och en som kommer till oss40. Men, som sagt, inte 
utan er. Med er. Den som inte vill komma till oss måste väva sin egen 
väv. Det har min Fader bestämt. Det blir inte vackert41. Men det får vi 
tala om en annan gång. 
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Det blir många tygbitar då, Jesus. 

Ja, men de kommer att passa ihop. Varje människoliv är unikt, varje 
enskild människas livsväv färgad av hennes förutsättningar, hennes 
livserfarenheter och av mig och min Far i den mån vi fått lov att vara 
med. Varpen är den säkra frälsningen av nåd genom min 
försoningsdöd42. Värften är varje aspekt av livet, vare sig det blir långt 
eller kort. Och alla enskilda vävar tillsammans, monterade efter Guds 
hjärta blir ett gränslöst vackert konstverk, som ett gigantiskt lapptäcke43. 
När det belyses av Hans härlighet jublar änglarna. Det är min egen kropp. 
Min egen Brud44. 

Ok, Jesus, tack för din tid och din tröst. Fast ärligt talat är jag fortfarande både 
ledsen och besviken, minst sagt. Det kan inte hjälpas. 

Jag vet. Men håll fast vid tron på Gud och tron på mig45. Vår Ande46 
kommer att vara med er alla, trösta, förmana, leda och verka, utföra 
mirakel genom er. Jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt47. 
Så gå48. Tron är inget mentalt tillstånd eller nån känsla. Det är att göra 
och tala vad jag sagt49. Varken mer eller mindre. Så enkelt är det. Vet att 

jag är med er som alltid och sköter vävstolen 😊. Vi ses snart! 

Ok, låt det bli snart50. 
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