
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Påskdagen den 17 april 2022. Söndagens tema var Kristus är uppstånden. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
Vad var det som fick honom att springa till graven den där morgonen? Vad var det som fick 
honom att springa mitt i sitt livs mest smärtsamma sorg och förlust? 
 
Det står ju att dom, männen, inte trodde det kvinnorna berättade för dom, att det bara var 
prat…  
Och ändå springer han, trots att livet var förlorat, att han förnekat och förrått sin bäste vän och 
mästare, att han lämnat Jesus ensam under hans svåraste stund, att han inte stod ut med att stå 
vid korset.. Allt han trott på och hoppats på var dött.  
 
Trots det springer han. Det är som Mikael Wiehes Flickan och kråkan: ”Han springer fast det 
egentligen är alldeles för sent”.  
 
Ända springer han.  
Tänk så litet det behövs: bara en gnutta hopp och en gnutta mod: kanske det ändå är så, - Tänk 
om det skulle finnas en chans att mästaren lever, en chans för livet, en chans för mig…  
Han springer för livet. Inte för döden.  
Han har bara en längtan.  
 
Vad får dig och mig att springa? 
Vad är vårt hopp, vår tillit, vår grund? Vad kan vi vila i?  
 
Stenen är borta. Graven är tom.  
Ingen hindrar honom från att gå in och se att där är tomt. Kvar var bara linnebindlarna 
kroppen lindats i. Tomt, som dom sa. Tänk om det var som dom sa, kvinnorna. Änglarna hade 
ju förklarat allt och påmint om vad Jesus sagt.  
 
Påminner oss idag.  
Påminner mig: Jesus är bland de och det som lever.  
 
Och jag kan tillåta mig att få gå i en undran, som över tid kan förvandlas till för-undran.  
Jag får vara i just undran, utan glasklara svar och övertydlig tro. Öppen, förbryllad, kanske 
förvirrad och så en gnutta nyfiken och modig nog att också gå ut ur graven.  
 
Graven är tom. ”Han är inte här”, står det.  
Det är så lätt att söka en levande Gud bland det som är dött; 
att söka den levande bland de döda. Att söka Jesus på fel ställe, som en artefakt, en sak, en 
tanke eller en bok i en hylla.  



 
 
 

Det är en konsekvens av reformationens betoning av tron i kombination med modernintetens 
betoning av tro som att hålla något för sant i faktisk bemärkelse.  
 
Tro, som fram till 1600-talet handlat om hjärtats tro, om tillit och att vara helhjärtat 
engagerad, kom genom de århundraden som följt fram till idag att allt mer handla om hjärnans 
tro. Men vårt gensvar på den tomma graven och den levande Jesus har aldrig varit tänkt att 
vara ett ”Ja, just det, det stämmer!” utan ett helhjärtat svar - som när någon säger dig att han 
eller hon älskar dig, och du svarar ”och ja, jag älskar dig”.  
 
Den tomma graven ropar ut: Jesus är levande.  
Tron är inte att tro på tron, utan att ta emot det ljus som strömmar ur graven från 
uppståndelsens morgon, att ta emot den kärlek och det liv som inte ens döden kan stänga inne. 
Tron handlar om livet här, livet med varandra, att älska Gud och det Gud älskar. Att ta emot, 
och så bära vidare, ge vidare. Men först om att tillåta sig, att tro sig om, att vara älskad, fast 
det kan vara så mycket och så många som säger motsatsen till en. Ja, fast hela tillvaron är 
hotad av krigen, svälten, temperaturökningen så tar vi emot ljuset, glädjen och kärleken där vi 
möter den.  
 
Vi vet om alla hot, allt det andra, men just idag så ska vi fira och glädjas! Det är ett trotsigt 
ljus, ett trotsigt hopp, en uppkäftig kärlek som inte någonsin viker ner sig. Det är till den vi är 
kallade, det är den vi hör samman med, vad än som händer… 
 
Det finns tusen frågor och vi kan till och med ifrågasätta hur Gud vårdar sig om sin 
mänsklighet och hur Gud står sig i kampen mot ondskan, och ändå, ändå denna dag fira 
Kärlekens seger över Hat, Kyla och Ondska, fira Ljusets seger över Mörker, Hoppets och 
Tillitens seger över nederlag, förluster och modlöshet. 
 
För samtidigt som vi ser mörker, hat och våld, ser vi tecken på kärlek, samhörighet, en 
närvaro av en kämpande godhet mitt i det som är precis som det är.  
 
Poeten RS Tomas skriver: ”Du måste nöta ut dina ögon som andra sina knän.”  
Var kan jag se tecken och spår av en kärleksfull närvaro i mitt liv? När är jag det i andras liv? 
När lyser du och jag av påskens glädje?  
 
Vi kan ställa upp tusen hinder för att tro, hoppas och älska, både för oss själva och andra. 
Kanske tänker vi att vi är så obetydliga, eller att vi inte är helt renhjärtade (vad det nu 
egentligen skulle betyda). Sanningen är att vi inte är antingen eller. Vi är både ock: 
Fantastiska och fruktansvärda, kärleksfulla och likgiltiga, syndare och rättfärdiga, som Luther 
skulle ha sagt det.  
 
Sanningen är den att ondskan vill få oss att känna oss värdelösa och kraftlösa, som om vi 
ingenting dög till. För när vi sänker huvudet så ser vi inte det svaga ljuset i gryningen, vi ser 
nästan ingenting och slutar hoppas slutar… tro. 



 
 
 

 
Stenen är bortrullad och graven är tom. Det är inte upp till mig att sätta upp hinder för Guds 
ljus, kraft och kärlek. Inte för andra och inte heller för mig själv. Jag är också Guds händer, 
fötter, hjärta och lungor. Guds vilja till kärlek är större än alla de begränsningar som vi kan 
ställa upp i vår rädsla för att inte duga, att inte räcka till. Det fina är att ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Ingen har så litet att han eller hon inte har något att ge.  
Visst, en klyscha, men inte desto mindre sann. 
 
Jesus sätt att leva i opposition mot religiös och politisk makt bestraffades med det hårdaste av 
straff. Men det är just det sättet att leva som i och med uppståndelsens morgon blir upphöjt 
och förhärligat. Vi vet hur vi ska visa Guds omsorg om den som är fattig, hungrig, rädd, 
utstött och på flykt. Vi vet hur vi kan låta Guds kärlek verka genom oss.  
 
Även för oss som ibland sjunker ner i missmod, besvikelse och ledsenhet finns det hopp. För 
om man går med huvudet böjt och blicken mot jorden så blir vi varse när regnet faller. Det 
kittlar i nacken och rinner ner längs ryggen.  
Som Hosea skriver: ”han skall komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar 
jorden” Och om det inte väcker oss så gör ett par, till slut, dyngsura fötter det.  
 
Tron är en tro för livet och jorden, inte främst för himlen.  
 
 
Herre, Jesus Kristus -  
Tack för att Du har visat oss att det finns en väg rakt igenom mörker och ångest, genom allt 
som är obegripligt och svårt, en väg genom död till liv.  
 
Hela Ditt liv var en trygg förankring i Gud,  
en så hel förening med honom att Du kunde säga:  
Jag och Fadern är ett. 
Du visste att den väg som förde Dig till korset  
var Guds kärleks väg.  
Du såg Guds underbara möjligheter,  
Och Hans slutgiltiga seger.  
Du överlämnade Dig åt Hans kärlek , 
som bar Dig hela vägen fram till korset. 
Den lyste fram mot alla som plågade Dig 
Den bröt helt och fullt fram i uppståndelsens seger.  
 
Tack, Herre, att vi får göra på samma sätt som Du 
Överlämna oss till Honom som kan ge oss kärlekens inriktning och tron på Guds och det 
godas slutgiltiga seger. 
 
(s. 106 i Böner från S:t Davidsgården) 


