
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

5e söndagen i fastan  den 3 april 2022. Söndagens tema var Försonaren. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 

Jag hade tänkt predika om försoning och Försonaren, men texten om Abraham och Isak lämnade 

mig inte ifred. Den ville verkligen ha min uppmärksamhet, så det blev vid den som jag stannade i 

arbetet med dagens predikan.  

 

Det finns en del texter som jag önskar att dom inte fanns i vår bibel. Berättelsen om Abraham som 

går till Moria berg för att offra sin son Isak är en av dom. Den är fruktansvärd i sin grymhet och är 

i mina ögon ett exempel på den värsta formen av religiös tro, av blind tro och besinningslös 

lydnad. Och av gudomlig       (?religiös) manipulation. I alla fall så länge vi läser texten bokstavligt: 

det var så här det gick till, det var så här det var, allt som skedde var på uppmaning av Gud, och 

Abraham ”bara” lydde.  

 

Det är många som lytt orättfärdiga ordrar genom historien och som gör det än i dag. Det är många 

som medvetet låter sig styras i ondskans riktning och hävdar den egna oskulden. I rättsstaten har 

vi försökt gå till rätta med det och säga: ”Det räcker inte med att säga att du lydde order. Du har ett 

ansvar mot din medmänniska vilken order du än får. Alltid” I Nürnbergrättegångarna ställdes 

människor till svars för sina handlingar. Idag sker det i Internationella Brottsmålsdomstolar och 

tribunaler.  

 

Jag känner stolthet över KG Hammar som läxar upp överhuvudet i ryska kyrkan: Patriarken Kirill 

av Moskva och Ryssland för att denne låter kyrkan stå bakom kriget och Putin. Påven Franciskus 

har besökt såväl den Ryska som den Ukrainska ambassaden och uttryckt sin oro för kriget och sin 

medkänsla med offren.  

 

Som terapeut och traumabehandlare har jag mött människor som varit med om svåra händelser, 

och som plågat dom och begränsat deras liv på många sätt under ibland många, många år. Ingen av 

oss här tror jag har svårt att förstå vilka effekter en sådant trauma som Isak är med om kan ge, och 

jag tror inte att någon av oss skulle vilja utsätta ett barn, eller en vuxen heller för den delen, för 

något sådant. Det är grymt. Det är ren ondska.  

 

Berättelsen finns med i vår evangeliebok - de texter som vi bygger gudstjänsterna runt - för att, 

förmodligen, peka på berättelsen om Gud som offrar sin egen son i evangeliernas berättelser. Men 



 
 
 

det haltar betänkligt: Jesus väljer själv att gå lidandets väg mot sin egen avrättning, Isak blir 

bunden av sin egen far och lagd på den staplade veden till ett ofrivilligt offer.  

 

Jag har aldrig förstått hur människor som säger sig läsa bibeln bokstavligt får ihop det? Det är i 

mina ögon helt enkelt inte möjligt. Vad är det för bild av Gud som växer fram ur en berättelse som 

denna?  

 

Är Bibeln Guds direkta tilltal eller är den uttryck för människors erfarenheter av livet med Gud? 

Den frågan kommer säkert fortsatt att diskuteras, och vi kommer inte att kunna enas i en 

gemensam förståelse. Det finns många perspektiv på Bibeln, som är en helig skrift för oss, men 

detta är inte platsen att utreda dom.  

 

Abraham är skyldig Gud allt och är beredd att göra allt för Gud: det är som upplagt för hjärntvätt 

och fruktansvärda missdåd.  

 

Abraham lever i en religiös kontext där offret har en avgörande roll i människans relation till Gud. 

Offren öppnar vägen till Gud genom orenhet, skuld och synd. Förlåtelse och renhet var krav för 

att kunna närma sig Gud. Så han gör det han uppfattar som det rätta, han vill verkligen (be)visa sin 

lydnad och tacksamhet till Gud och ger sig ut på sitt livs tyngsta vandring tillsammans med sin 

ende son, som han älskar. Jag undrar om dom gick tysta på vägen. Vad småpratar man om på vägen 

till den plats där man ska mörda sitt eget barn? Vad rör sig i Abrahams hjärta? Hur känns det i 

kroppen? Vad tänkte han om Gud. Skulle vi, ni och jag, ens kunna gå ett enda steg med vetskapen 

om vad vi stod i begrepp att utföra?  

 

Minns ni berättelsen om Sodom och Gomorra som vi hittar i 1 Mos 18 och 19? Herren Gud vill 

förinta städerna. Abraham köpslår: Om det finns femtio rättfärdiga där kan du väl skona den, 

Herre? Eller, eller, eller tio? Det finns en judisk tradition att gå till rätta med Abraham, att klandra 

Abraham: Varför bad han inte bara Gud att skona staden oavsett det fanns rättfärdiga där eller 

inte?  

 

Jag undrar vad det är för prov som Gud utsätter Abraham för? Kan inte det vara just den blinda 

lydnadens prov - att bara göra som han blir tillsagd så länge han uppfattar att det är på Guds 

uppdrag han gör det?  

Vad är det för röst han hör? Berättelsen om Abraham och Isak reser frågan om hur vi kan urskilja 

vad som är Guds röst, från vår egen och alla andra som vi hör. Andens frukter är: kärlek, glädje, 

frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23) När vi 

är öppna för Guds ande så börjar vi vara mer i detta och förvandlas i den riktningen.  



 
 
 

 

Vi tar på oss ett enormt ansvar när vi säger att Gud vill att vi ska göra det ena eller andra, att detta 

är Guds vilja och vi behöver spegla dessa tankar och åtaganden i både den kristna traditionen och 

den kristna gemenskapen. Vi behöver hjälp för att urskilja vad som kommer av Gud och inte. Och 

ett sätt är att undersöka om vilken frukt det får.  

 

Tänk om Abraham hade sagt: Nej, Gud, det tror jag inte om dig, jag gör det inte! Men han lever i 

en värld och tid där man förstår det som att Gud utplånar, mördar, massakrerar, tillspillogiver 

människor: män, barn, kvinnor, unga, gamla… Framför allt verkar Gud förinta de människor som 

man själv inte gillar…  

 

De flesta av oss tänker inte så idag. Vissa gör det, vi kan se dom med plakat i händerna som t ex 

kan säga att ”Gud hatar bögar:” , eller som faktiskt dödar homosexuella bara för att dom är just 

homosexuella. Men om vi inte tänker att Gud mördar människor idag, har Gud då ändrat sig eller 

förstår vi inte helt enkelt Gud på ett annat sätt idag? Får inte det i så fall stora konsekvenser för 

hur vi läser och förstår och pratar om texter som denna?!  

 

Om han hade sagt nej, vad hade hänt då?  

Och tänker vi inte att det skulle varit ett gott, kärleksfullt och på alla sätt klokt beslut? Ett 

ansvarigt beslut.  

Jag är så tacksam för att besinningens ängel kommer till honom, att han kommer till sans, att han 

inser vad han håller på att göra och i alla fall inte dödar sin son. Jag hoppas att Gud på något sätt 

bevarade Isak och hjälpte honom att läka.  

 

Tänker vi bildligt kring texten öppnar sig helt andra möjligheter och, i mina ögon också, helt 

andra djup. Vad hindrar mig från att leva nära Gud? Vad är jag beredd att ge upp för kärleken till 

Gud och till andra människor? Var är mina sunda gränser?  

 

Vi är kallade till kärlek.  

Gud väljer i Jesus att inte väja för för något som hindrar Guds kärlek till oss då han blir en av oss, 

en bland oss. Han viker inte undan från kärlekens väg ens under hotet av avrättning och  

han kliver inte ner från korset. Gud ger inte upp på oss.  

 

Jag tror inte att korset var målet med Jesus liv, utan en ofrånkomlig konsekvens av hans kamp för 

Guds rättvisa, hans kritik av orättfärdiga strukturer som förtryckte människor både religiöst och 

ekonomiskt/politiskt och det faktum att människor lyssnade till honom och följde honom. Han var 

ett reellt politiskt hot. Hans död och uppståndelse blottlägger maktens nederlag och visar på Guds 



 
 
 

kärlek till oss i en radikal nåd som inte kräver offer men som söker vår kärleks svar. Han kallar oss 

vidare på den väg som han vandrat. Marcus Borg, teolog och författare skriver:  

 

”Att praktisera kristen tro är att hängivet vandra med Gud, att leva i kärlek och verka för rättvisa. 

Det handlar inte om att tro på Gud och vara en god människa; det handlar om hur man blir en god 

människa genom att praktisera kärleken till Gud.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


