
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Predikan hölls den 4 september 2022 i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson. 
Söndagens tema var Friheten i Kristus. 
 

 
Mellan mitt hus och min grannes ligger en liten åker. Där var det när jag växte upp ett 
potatisland. Det är nu längesedan. Ibland slår bonden och tar vara på höet, men de senaste 
åren har det mest bara fått växa och vissna. I sommar har mina grannar planterat nära 
femhundra äppelträd av mer än tjugofem olika sorter. Mellan raderna med äppelträd sås 
blommor och gräs in som nu växer höfthögt. Bland de väldoftande blommorna surrar det av 
flygfän. Under kommande år ska det se likadant ut och bin, getingar och humlor ska hjälpa till 
med pollineringen. Och när gräset plöjs ner, så ger det näring tillbaka till jorden.  

Landskapet förändras, något har lagts till. Mångfalden har ökat en aning. Det är vackert och 
jag ser fram mot blomningen i vår, men redan nu njuter jag av att stanna till och låta blicken 
svepa över odlingen, blommorna och lyssna till ljuden av liv som insekternas små vingarna 
skapar.  

Grannarna planterar inte äppelträd för att rädda världen utan för att odla äpplen, men det är en 
viktig handling som i sig öppnar upp för något större. Det är rätt mycket jobb. Bara att vattna 
alla 481 äppelträd tar en hel arbetsdag i anspråk, och dom båda har också andra arbeten. Det 
blir spännande om några år när alla frukter ska plockas. Då får vi hjälpas åt. Kanske kan det 
också bli ett tillfälle då flera av oss som bor i byn möts tillsammans med andra? Några 
ungdomar får några veckors sommarjobb. 

Paulus skriver att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor och att skapelsen otåligt 
väntar på att Guds söner ska uppenbaras. Det är inte bara kvinnan i evangelieberättelsen som 
är krokryggig. Hela skapelsen kroknar under vår belastning.  

Aldrig tidigare har väl skapelsen ropat så högljutt!  
Aldrig tidigare har varningarna varit så kraftfulla! 

Aldrig tidigare har vi sett sådana konsekvenser av klimatförändringarna!  

Inget parti vill prata om att kriserna till stor del orsakas av vår konsumtion, vår livsstil. Vi 
tillhör den tiondel av jordens befolkning som står för femtio procent av utsläppen.  

Så länge politikerna inte tar ansvar för strukturella förändringar hamnar ansvaret på oss 
enskilda personer. Men det som behövs är både personliga och gemensamma förändringar. 
Forskarna skriker i högan sky. I Aftonbladet publicerades i slutet av augusti en debattartikel 
där mer är 1900 forskare utmanar politikerna att ta klimatkrisen på allvar. 53 av dom är 
verksamma här i Umeå.  



 
 
 

Vi lever bland sprickorna i en fantastisk värld som också är rätt sprucken. Är det någon fler än 
jag som funderar över varför det är så svårt att genomföra de förändringar som i alla fall de 
flesta forskare är överens om nödvändigheten av?  

Jag tänker att ni brottas med dom här frågorna. Jag gör det också. Dom snurrar runt, jag slår 
dom ifrån mig, sätter mig i bilen och kör till jobbet. Jag känner mig ibland maktlös och 
uppgiven utan att riktigt veta vad jag ska ta mig till. Fast en del vet jag ju, men gör det ändå 
inte. 

Ett av de största problemen är att vi lever i ett system som nästan enbart gynnar ökad 
konsumtion och tillväxt. Mer, fler, snabbare, bättre. Och så tittar vi på möjligheterna att 
bosätta oss på andra planeter, istället för att lägga allt fokus och alla resurser på att ta hand om 
det Det är ett andligt problem.  

Dom flesta av oss förstår världen som om det andliga var helt fristående från det materiella. 
Vi lever i en dualistisk världsbild, där det andliga och det materiella är åtskilt. Vi tror att vi 
kan använda och förbruka det fysiska utan att det har konsekvenser för det andliga. 

När vi funderar litet mer över skapelseberättelsen så framträder bilden av en Gud som ger av 
sig själv i skapandet. Världen blir s a s till av Gud. Guds ande tar fysisk gestalt i det som blir 
vår värld. I det perspektivet är skapelsen en första inkarnation. Guds närvaro blir ljuset i allt. 
Som evangelisten Johannes skriver: Allt blev till genom Ordet som fanns från allra första 
början, och Ordet var människornas liv och livet var människornas ljus.  

Ljuset lyser ständigt. Allt synligt är ett utflöde från Gud. Ett annat uttryck för Ordet, Logos på 
grekiska, är Kristus och den aspekten av Kristus är vårt liv, som det står i Kolosserbrevet 3: 
Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet 
tillsammans med honom.  

Kanske känner ni igen den upplevelsen av att ni är bortom splittring och uppdelning och bara 
är här och allt är enkelt; att allt är vad det är. Vi kan säga med Paulus: Ingen är varken det ena 
eller det andra - Kristus blir allt och i alla. (Kol 3: 11) Ni vet vad som hjälper er till den typen 
av erfarenheter.  

Och? 

Vårt släktskap är lika stark med det gudomliga, Kristus om man så vill, som med det 
materiella. Djupare än vi vågar ana är Gud närvarande överallt där vi är. Alla som leds av 
ande från Gud är Guds söner. (Rom 8:14) Eller med ett mer filosofiskt språk: Gud 
överbryggar den dualism som vi tänker som självklar, som mejslats fram i våra synapser.  
Jesus liv pekar på det i sin helhet, och det är en av Jesus viktigaste uppgifter. Han gick förbi 
ordningarna: Är det tillåtet att hela en lidande människa på sabbaten? Vilket det formellt sett 
inte var. Jesus gick utöver det, som med så mycket annat. Han är är så tydlig med sin kritik 



 
 
 

mot makt och status som bygger på över- och underordning. Han visar oss på en frihet som vi 
redan har, en bokstavligt talat gränslös frihet. Guds rike är mitt i bland oss, Guds rike är inom 
oss.  

Edit Stein skriver:  

Den som lever samlad på djupet 
ser också de små tingen  
i ett stort sammanhang 
I det lilla sker det stora 
Det är bara att öppna händerna 
och ta emot den skatt 
som redan finns där,  
om och om igen.  

 

Handlar det mer om att lägga bort och sluta med något än att lägga till?  

Texten om den krokryggiga kvinnan står just före två texter om Gudsriket: Liknelsen om 
senapskornet och liknelsen om surdegen.  

Surdeg växer och utvecklas utifrån sin inneboende kraft, eller sina bakterier, om den får rätt 
förutsättningar: vätska, näring och värme. När jag bakar kan jag se till att förutsättningarna är 
de rätta, men själva växten, utvecklingen, jäsningen kan jag inte styra. Så är det med den 
frihet som Jesus talar om som Guds rike: Ingenting skiljer oss från det, vi är redan där och 
samtidigt på resa. Vi kanske är där, utan att veta om det. Så smärtsamt sorgligt i så fall.  

Det som hjälper oss att upptäcka och vara i upplevelsen av att höra samman, vara i enhet med 
både Gud och människor är, för mig, ofta det enkla: en stund vid vattnet eller elden, ett 
jämställt möte med en annan, någon som rör mig när jag längtar och håller mig när jag 
behöver, en annan som tar emot min omsorg och kärlek, och doften från honungsört som 
sprids från en liten äppelodling i en by vid Vindelälven. Här är himlens port, och jag visste det 
inte! Alla dom där enkla upplevelserna hjälper oss till kontakt med, inte bara oss själva utan 
också det levande, egentligen hela mänskligheten, och Gud.  

Vi kan hjälpa till att räta krökta ryggar, mätta hungriga, dela sorg och smärta med andra, 
sprida glädje, hopp och livsmod. Vi kan också hjälpa till att sakta hela en skapelse som ropar 
så högt. Vi kan. Vi är Guds söner och döttrar.  

Psalmer:  

Inl: 817 a 

Psaltarpsalm: 666 



 
 
 

Grad: 338 

Off: 292 b 

Slut: 59 


