
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Jungfru Marie bebådelsedag den 27 mars 2022. Söndagens tema var Guds mäktiga verk. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
 
Vi har varit på konsert, jag och min yngste son, som hunnit fylla arton, och hans flickvän. Det 
var fyra band som spelade allt från sprödare singer songwriter låtar till fullskalig stökig 
arenarock. På vägen därifrån säger en av ungdomarna: Deportees var alldeles för polerade. 
Dom var lika tråkiga som Dire Straits. Det är som att dom spelar allt perfekt, litet med 
inställningen ”Så där ja, visst var vi duktiga nu?!”. Det blir liksom bara för bra. Och även om 
jag verkligen gillar Dire Straits och Mark Knopfler så tror jag att jag förstår vad hon menar. 
Musiken tar inte riktigt tag i henne. 
 
Vi sitter i soffan en sen kväll, jag och en nyfunnen vän och pratar om högt och lågt. Samtal 
som rör sig mellan ytterligheter. Så kommer vi att prata om en gemensam bekant. Han kan så 
mycket, vet så mycket, är trevlig och underhållande, rolig, smart och välformulerad. Ja, han 
ser till och med bra ut, och är snyggt, men inte alltför exklusivt, klädd. Och så hänger det där i 
luften, ett outtalat ”men”. Det är svårt för oss båda, konstaterar vi, att att få fatt på personen 
bakom allt det där fina. Skyltfönstret är stort, väl disponerat och tilltalande, men det är som att 
det inte finns en dörr på glänt i till det inre och det gör oss litet osäkra.  
 
Det är några tankar och erfarenheter som jag bär med mig till arbetet med att förbereda 
dagens gudstjänst. Jag sitter vid datorn och skriver inledningar, som jag nästan genast slänger. 
Jungfru Maria, men alltså… En utmaning för mig.  
 
Så jag söker en annan ingång och googlar Mariabilder på nätet, och efter litet scrollande så 
förstår jag vad det är som gör det svårt. På bilderna är hon upphöjd, ren, strålande och 
samtidigt respektfullt ödmjuk, har rosiga kinder och klar blick. Hennes blåa mantel faller i 
vackra veck runt om henne. Ibland bär hon krona som Himlarnas Drottning. På några bilder 
syns sorgen och smärtan när hon håller den döda sonen i sin famn. Ibland beskrivs hon som 
obefläckad och i ständig bön; som om hon inte hade annat att göra också, tänker jag. 
 
Jag minns hur det var när vi väntade barn. Hur glada vi var, spänningen, oron. Jag minns hur 
jag insåg att jag på allvar var dödlig när jag satt med vårt första barn i famnen. Jag minns hur 
det var när barnen var små. Riktigt små och kladdiga, ni vet dom där händerna som är I allt 
och som tar på allt runt omkring, innan man hinner torka av dom och allt blir kladdigt av 
mosad banan, gröt, snor. Man kliver runt bland kokt ris och makaroner som ligger kvar på 
golvet och känner hur det plattas ut under fötterna och tränger in i strumporna som sedan 
lämnar spår efter sig för varje steg man tar… Det var svårt att hinna med allt… 
 



 
 
 

Jag tänker på alla dom som i den senaste tiden förstått att dom blivit gravida och väntar barn, 
mitt krigets fasor. Ett besked som för några veckor sedan varit renodlad glädje, förmörkas av 
oro och rädsla. ”Hur ska det gå, hur ska vi klara oss, vart ska vi ta vägen?”  
När det yttre, ytan, blir perfekt är det svårt att få fäste. När man klättrar på klippa behöver 
man någon liten ojämnhet i stenen att ta tag med händerna eller att stå på. Ju större 
svårighetsgrad, desto mindre grepp och desto längre isär. Musik utan skav eller stök, 
målningar som bara är för perfekta, människor som aldrig verkar göra fel eller ha fel kan bli 
svåra att få tag i, nå, eller så tar dom inte tag i en själv. Det är nämligen ofta i trasigheten vi 
möts som mest uppriktigt, då vi inte orkar eller kan hålla fram vår duktighet och duglighet.  
 
Förstår ni? 
 
Det är därför bilderna av jungfru Maria kan bli svåra att ta till sig; hon blir så stiliserad, 
upphöjd över det jordiska och så… ren… att hon blir svår att ta till sig, och för mig svår att tro 
på. Hon blir distanserad, en otillgänglig och näst intill intill omänsklig, madonna.  
 
Det är ett teologiskt problem. En alltför upphöjd och idealiserad Maria döljer Jesus 
mänsklighet. En omistlig aspekt på Maria och Jesus födelse är precis detta att Jesus föds som 
människa, efter ett ”samarbete” mellan Gud själv och en ung kvinna. För det är en förening av 
det gudomliga och det mänskliga. Maria är ju inte en tom behållare där gudsfröet placeras och 
bara växer och hämtar näring.  
 
Den första människan skapas som allting annat direkt av Gud enligt skapelseberättelserna i 
början av vår Bibel. Den nya människan skapas i mötet mellan det gudomliga och det 
mänskliga, något nytt får sin början; ett liv som ska förändra världen genom historien…  
Jogginbyxor, hoodie, cigg, foppatofflor…. 
Kan vi tänka en ung Maria som antagligen har en ADHD-problematik, som är utåtagerande, 
har det svårt i skolan, hänger med fel personer, och som klär sig och sminkar sig utmanande? 
En Maria som inte är oskuld? Eller motsatsen, en stillsam och blyg Maria, som alltid sköter 
sitt skolarbete, oftast går ensam och som inte vågar lyfta blicken och titta på den som pratar 
med henne, när det nu händer?  
 
Hur mänsklig får hon bli? 
Kanske hänger den frågan samman med frågan om hur mänsklig Jesus får bli? Eller kanske 
behöver bli för att vara trovärdig…  
 
Hon måste få vara helt mänsklig för att kunna välja. Hon måste ha möjligheten att säga nej, 
om hon nu hade ett val. Jag menar, vad säger man om ärkeängeln Gabriel kommer till en och 
säger att man ska föda Guds son? Eeehhh, tack, men nej tack?  
 
Kanske är Marias val ett annat, som inte är blind lydnad eller underkastelse? Det är lätt att 
tänka att det val hon hade var mellan att säga nej och att underkasta sig Guds vilja, dvs att ge 
upp sig själv. Men det finns ett annat perspektiv som liksom öppnar sig när vi läser närmare 
och stannar upp: överlåtelsen - jag överlämnar hela mig i dina händer, Gud. Jag vet inte vad 



 
 
 

som kommer att hända eller hur någonting kommer att bli, men jag litar på dig. Du bär det jag 
inte kan bära.  
 
 
 


