
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

2a söndagen i fastan den 13 mars 2022. Söndagens tema var Den kämpande tron. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
Det kan vara svårt att ifrågasätta det vi lärt oss, särskilt när det kommit att bli en del av vår 
identitet. Vi lär oss under uppväxten hur vi ska bete oss, och inte. Vi lär oss om vad som anses 
rätt, och vad som är fel. Vi lär oss tänka om andra och om våra liv, och vi lär oss också tänka 
om Gud. Ett sätt att upprätthålla vår tro och identitet är att avgränsa oss mot andra, hålla andra 
på avstånd – att skapa ett vi och ett dom, där dom andra oftast ses som litet sämre.  
 
Jesus ger en liknelse: En man som ber och tackar Gud för att han är bättre än dom andra, och 
den andre som inte ens vågar lyfta blicken utan säger: Gud, var nådig mot mig syndare. (Lk 
18: 9-14) 
 
Under många år har jag i min roll som präst varit knuten till behandlingshem för människor 
med alkohol-, drog- och spelproblem. De senaste fyra och halvt åren har jag arbetat heltid 
som terapeut. I tolvstegsprogrammet är andligheten och tilliten till en högre kraft eller högre 
makt helt avgörande för tillfrisknandet. Varje dag har avslutats med Sinnesrobönen: Gud, ge 
mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd 
att inse skillnaden.  
 
En del patienter har en långvarig och levande gudsrelation, medan andra ser rött när dom ser 
eller hör ordet Gud. Dom reser ragg och ibland blir de mycket upprörda. Deras föreställningar 
om Gud blir ett hinder för dom: Gud som dömer, som är orättvis, som är grunden till krig och 
förstörelse, som tvingar människor att leva inskränkta liv osv. Då får vi börja med att prata 
om alla föreställningar kring Gud, och jag ber dom att bara pröva att lägga dessa åt sidan och 
försöka vara öppna för tanken på en kärleksfull kraft som bara vill dom och andra väl. Och så 
övar vi oss på att i behandlingen lyfta fram positiva erfarenheter av detta och hitta ord för att 
beskriva det vi är med om. Vi övar tacksamhet och bön i dess enklaste form: Tack! Hjälp! 
Förlåt!  
 
För de flesta patienterna i tolvstegsbehandlingssammanhang blir den grupp som man dagligen 
möts i under behandlingen en trygg hamn, en plats där man inte blir dömd och där man själv 
får öva sig på att inte heller vara så snabb på att döma. I gruppen växer långsamt erfarenheter 
av tillit fram, och detta är en andlig erfarenhet.  
 
För nu ganska många år sedan var jag präst på Ersbodaanstalten. Under en del av tiden 
besökte jag de olika avdelningarna där det bodde ungefär fem personer i varje. Jag låser upp 
dörren och går in i köket och det lilla samlingsrummet. I soffan vid TV:n sitter en man. Han 
tittar upp på mig och så scannar han mig från topp till tå och så upp igen och säger: Jaha, du 
är en sån! Jag tror att jag förstår vad han menar så jag går och ställer mig mitt framför honom 



 
 
 

och gör likadant och säger: Och du, du är en sån där! Jag bollade tillbaka hans föreställning 
om mig. Sedan hade vi ett rätt långt samtal där i soffan med en kopp av Kriminalvårdens 
kaffe. Innan det var möjligt behövde vi få lägga våra förutfattade meningar om varandra åt 
sidan; jag mina och han sina. Mannen jag mötte var van att bli sedd som ”en sån”; en 
misslyckad människa, kriminell, otrevlig, dum i huvet, alkoholist och pundare… Då är det 
också lätt att själv börja se tillvaron på samma sätt, och han kom att se mig som överlägsen, 
självgod, ”lyckad”.  
 
Jag är medveten om att jag är en av de mest priviligierade människorna i världen, och jag 
behöver regelbundet påminna mig om detta, särskilt när livet utmanar mig, eller som det heter 
på folkspråk, ”suger”. För jag är priviligierad hursomhelst. Till allra största delen är det inte 
min förtjänst att jag lever här, i den här tiden, har vuxit upp i en tillräckligt trygg familj, har 
ett jobb som jag tycker om och som tar mig i anspråk, och allt annat som jag får njuta av i 
livet. Ödmjukhet föder tacksamhet som i sin tur ger livet glädje och impregnerar en mot 
bitterhet och självömkan. Jag har ingen som helst rätt att se ner på någon annan, även om jag, 
som dom flesta av oss, gör det ibland. Jag ska, med Guds hjälp, ta ansvar för mig och mitt. Vi 
gör oftast så gott vi kan, utifrån de förutsättningar som vi har. Vi lyckas och vi misslyckas, 
och vi kämpar.  
 
Kvinnan i evangelietexten, som bara presenteras som en synderska, är förmodligen van att 
människor – och i synnerhet män – ser ner på henne. Ofta pratas hon om som prostituerad, 
men kan lika gärna varit gift med en man som ansågs oren. Hon tar nästan ingen plats, kanske 
smyger hon in, och söker sig till Jesus. Vad hade hon hört om honom, undrar jag, som gjorde 
att hon går in hos en, förmodligen okänd, religiöst ansedd man oinbjuden? Vilket mod hon har 
som överskrider den gränsen! Hon ger av sitt och sig själv till en man som inte kräver något 
tillbaka, en man vars gåva till henne faktiskt är att han tar emot och så upprättar henne. För 
jag är övertygad om att Jesus ser Henne, rakt igenom rykten och den stämning som säkert 
uppstår i rummet där dom ligger till bords. Kanske vågade hon lyfta blicken och möta hans? 
Jag hoppas det, och jag tror att han mötte den med den värme som finns hos den som ser mer 
och älskar mer, värmen i Guds egen blick.  
 
Så kläds värden Simon av sin duktighet och präktighet, eller med ett gammalt ord – sin dygd. 
Jesus vet att Simon knyter näven i smyg, muttrar för sig själv och ifrågasätter Jesus beteende 
och omdöme. Jesus kontrasterar värdens brister med kvinnans omsorger på ett sätt som måste 
varit mycket smärtsamt för värden, han kanske till och med skämdes. Jag tror verkligen att det 
kändes. Kanske hade han, farisén Simon, som lärts och tränats i det religiösa livet faktiskt 
missat något?  
 
Häromkvällen så frågade jag en grupp patienter i behandling om vad dom behöver när livet 
hårdnar och dom har det svårt. Det alla, utan undantag, svarade var: En vän som är nära. 
Gärna en kram. Ingen frågade efter en bra utbildning, rätt tro eller vackra formuleringar, men 
en människa som orkade och ville vara tillsammans med dom, hur det än var. Jag har samma 
behov.  
 



 
 
 

Vad var kvinnans tro?  
Hon säger ingenting i evangelieberättelsen, men hon berättar med hela sig. Hon vågar, hon 
längtar, hon behöver, och hon hoppas på Någon som inte dömer henne men möter hennes 
blick och förlåter henne, det hon kanske till och med har svårt att förlåta sig själv. Någon som 
hon kan följa vidare i livet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


