
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Alla helgons dag den 5 november 2022. Söndagens tema var Helgonen. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
 

Vi föds varje dag, och kanske dör vi också.  
Och vi hjälper varandra att bli till, att förändras, att utvecklas. Vi får hjälp att göra mer av det 
som är positivt, att ta oss över och igenom de hinder som stänger vår väg och gör oss mindre. 
Vi får också hjälpa varandra att lämna det som är destruktivt.  
 
Jag minns många, men långt ifrån alla av dom som på så många olika sätt hjälpt mig att bli 
den jag är idag. Det handlar inte alltid om att jag tyckte om det dom gjorde eller sa, eller att 
dom alltid hade rätt, för det hade dom inte. Men dom var där, där jag var, tillsammans med 
mig: 
Mina föräldrar, min mormor Edith, min farfar Erik & farmor Elma, min storebror Håkan, min 
dagmamma, mina lärare, vänner, kollegor, chefer, ja också en del av mina ovänner…  
 
Vi blir inte till av oss själva. Vi föds in i ett redan existerande sammanhang, oftast en familj, 
men inte alltid. Vi behöver att någon ser oss, att någon rör vid oss, att någon talar till, och 
senare med oss.  
Ensamheten är en ogynnsam växtplats. Karg. Mörk. Tyst.  
Vi vet att barn som växer upp utan interaktion och beröring förtvinar och att närheten räddar 
till liv.  
 
Det lilla barnet möts bäst av en varm blick när det ligger i någons famn, hållen, varm och 
trygg. Barnet som möter vår blick hjälper oss att också se oss själva som vi också speglar 
barnet när vi ger tillbaka barnets känsloreaktioner både verbalt och med vårt ansikte och vår 
kropp.  
Barnets blick avkräver oss också ett ansvar. Kan jag möta den förväntan som ryms i den 
blicken? När jag fick mitt första barn, var också den första gången jag på allvar kände mig 
dödlig, sårbar och mycket medveten om min egen otillräcklighet för detta lilla liv.  
 
Som vuxna ser vi avgrundsdjupt i barnets ögon. Vi ser det vackraste, det skönaste. Vi ser 
Kärlek och vi ser med kärleksfulla ögon. Den blicken möter oss tillbaka. Jag tänker på den 
blicken som Guds blick, liksom den vuxnes blick för barnet. 
 
Jag möter i mitt dagliga arbete som präst och terapeut många som växt upp utan kärleksfulla 
och kompetenta föräldrar eller vårdnadshavare, och jag hjälper dom på olika sätt att brottas 
med skadorna för att sakta kunna läkas och bli helare som människor, mer i samklang med 
Guds intention. Det är ofta samtidigt en smärtsam brottning, och en befrielse när ens egna 
defekter och problematiska reaktions- och handlingsmönster får sin plats och förklaring i en 



 
 
 

större helhet och när man kan börja förändras.  Jag och många, många andra med mitt och  
liknade uppdrag utför med Guds nåd, nästa uteslutande i avskildhet, ett slags kärlekens 
mänskliga restaurationsarbete.  
 

Poeten Thomas Tidholm skriveri dikten Det vackraste som sker: 
 

Men lägg märke till 
det vackraste som sker ibland oss. När 
ett ansikte långsamt framkallas inför 
ett annat i ett möte. Som i en mycket trög 
spegel vaknar en människa ur sin sömn 
och ser in i sig och hittar någon där. På trottoarer 
eller nära rabatter sker detta ständigt 
som bekräftelse, som krav, som en slö kam 
genom släktet. Man vet att detta 
kan och måste ske. Dagligen måste. Ur ett 
mörker väcker man den sovande, väntar 
medan hon klär sig och gör sina ord, väntar 
medan det blir en blomma, en fisk, ett djur, 
ett sår och till sist en människa. Hon slår ut 
och det är då. Nu ser vi oss, nu eroderar 
vi, nu är vi färdiga att mötas. 
Thomas Tidholm 
 
Det är lätt att stirra sig blind på de Stora helgonen som vi hittar i den Katolska och Ortodoxa 
traditionen, men vår värld är fylld av småhelgon som kryllar kring oss utan tydligare 
kännetecken än en varm blick och ett varmt hjärta.  Ibland liksom blommar det i deras spår. 
En del av dom snusar, andra är nykterister, några psykiatriker, och så dom arbetslösa, 
nyanlända, dom med - eller utan - större ambitioner i livet. Busschauffören som nickar ett 
vänligt godmorgon när jag blippar kortet i läsaren, hon på Skatteverket som skickar ut ett 
förtydligande om momsen som ska betalas, förskollärarna inte att förglömma, eller vännerna 
på Vasaplan, och hon som ägnar sig åt politiken trots hot och trakasserier, han som flippar 
burgarna på Max, parkeringsvakten och hon i årskurs nio som man inte ser ögonen på genom 
den långa svarta luggen, du som sitter där litet snett bakom pelaren…  
 
Ibland är vi i samklang med Guds intention med oss. Ibland inte. Men tittar vi ordentligt så 
glimmar det till, i alla fall nu och då. Ibland är det bara andra som ser det; andra som vet att 
kärlekens gåva också föds ur sårbarhet och otillräcklighet. Som Gud - Gud ser, vet och 
glömmer inte.  
Ibland påminner någon oss om att det inte anstår oss att gömma oss bakom en förväntad 
litenhet. Varför göra oss mindre än vi är? Låt det ljus vi var och en har skina, lysa upp en liten 
del mörker!  
 
Du är salt. Du är ljus. 
Det du gör och säger spelar roll.  
Den du är spelar roll.  



 
 
 

 
Dom stora helgonen, i svensk tradition bara en handfull, är människor som inte alltid är 
sympatiska, trevliga eller smidiga. Ibland tvärtom. Men det är människor som mött den stora 
kärleksfulla blicken och det varma ljuset hos Kristus själv. Dom har blivit människor som 
varit fria att agera utifrån sin helhjärtade förankring i Gud, just för att dom tagit in den 
obändiga erfarenheten av att vara älskad i grunden och varit medvetna om det ansvar det för 
med sig. Dom har, med ett bibliskt uttryck, verkligen förvaltat sitt pund.  
 
Jag vill avsluta med en bön från en annan stor bok, som översatts till hundra språk och som är 
en handbok för att bli mer människa; boken om Anonyma alkoholister från 1939 där 
tolvstegsprogrammet för tillfrisknande beskrivs i tryck för första gången:  
 
”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. 
Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina 
svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, 
din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”  
(Stora boken, AA, s. 86-87)  
”Min skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till dig, både det goda och det dåliga i 
mig. Jag ber dig att du nu avlägsnar alla brister i min karaktär, de som hindrar mig från att 
vara till nytta för dig och för mina medmänniskor. Ge mig styrka att när jag går ut härifrån, 
utföra dina befallningar. Amen.” (Stora boken, AA, s. 97) 


