
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Predikan hölls den 23 oktober 2022 i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson. 
Söndagens tema var Trons kraft. 
 

 
Det är väldigt svårt att o-se något när vi fått syn på det, oavsett vad det handlar om. Helt 
plötsligt har vi sett något, och kan aldrig o-se det igen. Den som t ex fått syn på strukturella 
orättvisor och diskriminering kan aldrig blunda för dom igen. Dom syns ju! Eller när man 
letar svamp. Först ser man inga alls, och sedan ser man inga alls, men så plötsligt! Då har man 
fått svampblicken! Eller som när plötsligt dom där prickarna i diskret olika färger helt 
plötsligt blir ett mönster. Den som en gång sett det kommer att fortsätta se det. Det är väldigt 
svårt att o-se något när vi fått syn på det.  
 
Ibland ser vi dåligt, vår vilja, förhoppning, rädsla och vår föreställning om personer, om oss 
själva, och annat styr och förblindar oss ibland helt. En person i samtal fick frågan efter en 
plågsam skilsmässa efter över trettio års äktenskap när han första gången tänkte att det inte 
var så bra och såg tecken som han inte tog på allvar. Han var tyst en stund och sa sedan: Ja, 
det var bara efter ett par månader in i relationen, men jag ignorerade det helt. Det passade inte 
in med det övriga och det var som om jag inte sett det, men nu, så här i efterhand, kan jag inte 
förstå att jag inte backade. Och så gick åren, årtionden, och livet… Jag ville så gärna att det 
skulle vara bra och kan ville att min partner skulle vara en bra person, jag ville ha gjort ett bra 
val.  
 
Det är ingen tillfällighet att seendet har en central ställning i både vårt vardagliga liv och det 
andliga livet. Vi behöver klarsyn genom allt, lika väl när vi kör bil, broderar, eller skär 
mönster i trä, som när vi orienterar oss i våra liv och i vår tro.   
 
Paulus blir blind under tre dagar efter mötet med Jesus i det starka ljusskenet på vägen till 
Damaskus. Sedan får han synen tillbaka. Och han kan aldrig mer ignorera Jesus. Johannes av 
Korset använder bilden av röken som bildas när den sura veden läggs på elden. Röken 
förblindar oss till dess värmen är tillräckligt hög och fukten lämnat veden. Den gör oss till en 
början förblindade, men sedan ser vi klarare och tydligare i eldens sken. Det är en bild av en 
andlig process.  
 
Erwin Bischofberger skriver i sin bok om den medeltida teologen och mystikern Mäster 
Eckhart att:  
 
”Eckhart vet alltför väl hur lättlurad människan är. Det kan nämligen hända att ”till och med 
det högsta och det bästa som är skapat och gjort täcker över Guds bild inom oss och tar bort 
dess färg”. Så länge människan är fäst vid sina verk, inte bara sin ära och fåfänga, utan också 



 
 
 

och i synnerhet sin andakt och innerlighet, sin helighet, sin lön i himlen, så länge kan inte 
hennes inre vara ett tempel åt Guds födelse. Men Gud ”vill ha detta tempel tomt, så att intet 
annat finns däri än han själv allena”. (M. E. s. 74-75) 
 
Se, du som har ögon, säger Jesus 
Hör, du som har öron.  
”Du måste nöta ut dina ögon, som andra sina knän”, skriver R S Thomas, en av mina 
favoritpoeter.  
Om Abraham inte höjer blicken, ser han inte stjärnorna.  
 
Farieseerna tar sin tro och sin tradition på allvar. De lever i sin tro på Moses, och den bär 
deras liv. Ibland så är dom så tacksamma att måla nidbilder av; människor som bara söker 
kontrollera hur människor efterlevde lagen. Så enkelt är det inte. Dom var förstås levande 
människor med styrkor och svagheter, som vi alla. Dom var måna om att upprätthålla 
kontakten med Gud som lett deras folk ut ur fångenskap, genom prövningar till det land där 
dom skulle leva sina liv i kärlek: ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska 
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig skall 
du lägga på hjärtat. ” (5 Mos 6: 4-6) Dom ville inte att något skulle leda dom bort från Gud, 
bort från livet och dom ville bevara den judiska kulturen och identiteten under ockupationen. 
Tvärtemot hur de ofta framställs tillämpade dom en smidig tolkning av lagen. De var ett 
religiöst och politiskt parti. Konflikten med Jesus handlade ofta om hans likgiltighet för 
renhetslagarna och att han umgicks med människor som ansågs syndiga och utanför 
gemenskapen.  
 
Berättelsen om den blindfödde mannen som helas är längre än vad vi ser i dagens 
evangelietext. Av praktiska skäl har man uteslutit en passage, som jag ändå tycker är så viktig 
så att jag kommer att använda mig av den här för den innehåller information som gör 
sammanhanget lättare att begripa.  
 
Jesus möter den här mannen på en sabbat, och han bryter helgvilan genom att göra degen och 
ge mannen hans syn tillbaka.  
Som rättrogen var man inte tillåten att utföra arbete på sabbaten.  
Mannen som fått sin syn tillbaka, vet inte hur Jesus såg ut, men han vet vad som hänt med 
honom för nu kan han se det han förut inte kunde. Några Fariséer säger att Jesus inte kan vara 
sänd av Gud eftersom han inte håller sabbaten. Andra säger: ”Hur skulle en syndare kunna 
göra sådana tecken.” Dom är oeniga och dom undersöker med mannens föräldrar om han 
verkligen var blind från födseln. Föräldrarna undviker att svara på frågan vem som öppnat 
sonens ögon. Dom visste att den som erkände Jesus som Messias skulle bli utesluten ur 
Synagogan och den religiösa gemenskapen.  
 



 
 
 

När fariséerna återigen kallar till sig mannen så utspelas en fantastisk dialog - Dom säger till 
honom att dom vet att Jesus är en syndare. Han svarar: ” Om han är en syndare vet jag inte. 
Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se”. Fariséerna vet vem Mose var, dom kan sin 
tradition och dom är trygga i den. Vem Jesus är vet dom fortfarande inte. Och mannen 
konstaterar ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han 
öppnat mina ögon” Och så fortsätter han: ”Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade 
han inte kunnat göra någonting”. För fariséerna blir det droppen och dom kör ut honom.  
 
När Jesus och mannen möts igen frågar Jesus honom om han tror på människosonen och säger 
att han har sett honom, att det är honom han pratar med. Hans ögon har blivit öppnade, han 
ser och han tror.  
 
I avslutningen på texten, som också faller utanför dagens predikotext, visar Jesus på en tydlig 
konsekvens av Fariséernas ställningstagande. Dom frågar honom retoriskt: ”Är kanske vi 
också blinda?” Och Jesus svarar: ” Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger 
ni att ni ser. Er synd står kvar”. Det är som att han säger till dom: ”Ni missar det viktigaste, 
som inte är att lagen bryts, utan att han som var blind nu kan se. Och han ser mig och känner 
igen mig”.  
 
Utan att erkänna att vi är bristfälliga och sårbara förblir vi blinda, men när vi tillåter oss 
insikten att det mesta vet vi inte, att vi inte kan kontrollera Gud, att vi har all anledning att 
förhålla oss ödmjuka inför det vi inte förstår och det som ibland inte ryms inom de ramar som 
vi har satt upp för livet och som gör oss trygga, kan nysynerna uppstå.  Särskilt när det gäller 
religion, andlighet och tro. Det är en avgrund mellan att försöka bygga sitt liv i tillit kontra på 
misstro och kontroll.  
Tvärsäkerheten och fanatismen skrämmer mig, och med all rätt när vi ser på historien.  
 
Tomas Tranströmer skriver i dikten Guldstekel från 1989:  
– – – – – 
Den störste fanatikern är den störste tvivlaren. Han vet det inte. Han är en pakt mellan 
två där den ene skall vara synlig till hundra procent och den andre  
      
 osynlig Vad jag avskyr uttrycket ”till hundra procent”! 
De som inte kan vistas någonannanstans än på sin framsida de som aldrig är 
tankspridda de som aldrig öppnar fel dörr och får se en skymt av Den Oidentifierade – gå 
förbi dem! 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


