
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Första advent den 27 november 2022. Söndagens tema var Ett nådens år. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
 
För ungefär ett år sedan lärde jag känna en ny människa, som ofta gör mig glad. Hon arbetar i ett 
helt annat område än jag, anser sig inte vara religiös, tänker annorlunda än vad jag gör. Hon är rolig, 
smart och extremt snabbtänkt. Under det här året har vi umgåtts och hittat på litet olika roliga saker 
tillsammans. Hon är helt enkelt en fin vän.  
Och så kom vi ihop oss om något. På sms! Vi borde veta bättre än att försöka lösa en konflikt med 
pekfingrarna. Och så slutade vi höra av oss.  
Över veckorna som gick snurrade tankarna runt och jag läste vår konversation om och om igen. 
Kanske har någon annan här varit med om samma sak?! Förmodligen! Jag granskade förstås hennes 
felsteg och konstigheter med ett helt annat fokus än vad jag ägnade mig själv, mina 
tillkortakommanden och knasigheter. På så sätt underhåll jag och matade ilskan mot henne.  
Någon månad tidigare hade jag fått en symaskin av henne, en fin gammal Huskvarna. Hon hade 
liksom en över som hon inte behövde. Och jag var verkligen glad över den gåvan.  
Men nu, när jag var arg, fantiserade jag om att ta symaskinsväskan, åka hem till henne och lämna 
den utanför hennes dörr. Hon skulle få till baka den. Sådetså! Litet som Lotta på Bråkmakargatan. 
Någonstans i oss alla bor det ett sådant litet barn.  
 
Kanske vet ni hur det känns i kroppen när vi blir arga på det sättet?! Tjuriga, skulle min farmor sagt. 
Man kan känna hur portarna stängs till hjärtat, vårt levande centrum, där vi kan ta emot varandra i 
medkänsla, förståelse, vänlighet och kärlek. Kanske vet ni hur det blir stumt och litet hårdare, liksom 
i kroppen. Och hur vi slutar se på varandra med vänliga ögon… 
 
Några veckor senare hörs vi på telefon. Jag hör hennes röst, och känner igen henne som jag ju vet 
att hon är. Vi hittar igen varandra. Vi börjar om. Igen. Det är fint. 
 
Och ni vet hur det känns när hjärtat mjuknar och tar emot. Igen. 
 
Kajsa är en medelålders kvinna som vuxit upp under, till det yttre, goda förhållanden, och som 
samtidigt varit med om fruktansvärda saker som har skadat henne både till kropp och själ. Hennes 
terapeut har följt henne under många år och hon rör sig sakta fram genom livet. Hon växer. Hon har, 
som ni förstår, svårt att lita på andra människor, men över tid har hon vågat en tillit till ett par 
människor.  
När man följs åt länge i livet, är det nästan omöjligt att det inte händer något som gör att man gör 
andra besvikna. Det går liksom inte att leva nära varandra utan att såra varandra. Då försöker vi laga 
skadan och läka relationen.  
 
Så en dag blir det ett missförstånd mellan terapeuten och Kajsa om en bokad tid, så när hon kommer 
till samtalsrummet finns inte terapeuten där. I det läge Kajsa är i rasar hon djupt ner i mörkret, 
förbannar att hon låtit sig lockas till att lita på någon överhuvudtaget. Hon sluter sig i sig själv, slutar 
kommunicera och drar slutsatsen att hon måste ta hand om sitt liv och sina skador själv. INGEN GÅR 
ATT LITA PÅ, FÖR OM NÄR MAN GÖR DET BLIR MAN SVIKEN!  SÅ HAR DET VARIT OCH SÅ 
KOMMER DET ALLTID ATT VARA. Det gör henne så illa.  
 
Terapeuten har lärt sig hur det kan bli och hur kajsa kan reagera och hör av sig på sms, ber om ursäkt 
för misstaget och förmedlar att hon är kvar. Kajsa är tyst. Att ringa är ingen idé. Jag vet att hon inte 
kommer att svara.  



 
 
 

När hon inte svarat alls under en tid åker terapeuten hem till henne. Hon öppnar dörren och är i ett 
bedrövligt skick. Först vill hon inte möta terapeutens blick, och inte släppa in henne. Men hon säger 
ändå ”Hej”!  
Men när terapeuten går närmare, faller Kajsa in i famnen och den stela och rädda kroppen mjuknar 
sakta och tårarna kommer. Rädslan och skräcken släpper sakta sitt hårda grepp om henne.  
Och dom börjar om. Igen. 
 
Det sker något stort där i hallen hos Kajsa; en illa gjord människa vågar öppna sitt hjärta igen för en 
annan människas omsorger och kärlek.  
 
Ibland har jag berättat för Kajsa om att oftast när något i trä går sönder och man lagar det med en 
rätt utförd limning så blir den nya fogen starkare än det omgivande träet. Därför går det sällan 
sönder igen på samma ställe. Lagningen är starkare än det lagade.  
 
Idag är vi här, igen, för att sjunga våra psalmer, tända ljusen i vintermörkret och i världens mörker, 
läsa dom gamla texterna om Gudsmöten och löften. Igen.  
Idag är det kyrkans nyårsafton, och vi börjar ett nytt år med samma teman under söndagarna som 
förra året, och förrförra och året innan det.  
Vi börjar om. Igen. Och stannar upp och reflekterar över våra egna liv i relation till den kärlek vi 
känner som Gud. Och även om våra texter, teman, psalmer och sånger till stor del är lika år från år, 
förändras vi, vår värld och våra liv. Vi håller på. Tillsammans.  
 
En mycket snörik jul för några år sedan är jag med på ett julläger med Öppen Gemenskap på den fina 
lägergård som kyrkan har i Tavelsjö. Vi är en samling människor som på olika sätt är kantstötta av 
livet. Jag är förmodligen där för att berätta litet om julens budskap. Kalkonerna är redan i ugnen och 
en av de mest kaloririka såser man kan tänka sig kokar ihop på spisen. Vi har småpratat och hejat. Jag 
känner dom flesta.  
Det är en jobbig tid i mitt liv efter en skilsmässa. Jag är inte i bästa form. Jag är känner mig låg, trasig 
och sliten där jag står och tittar ut över de snötäckta omgivningarna.  
Så märker jag att jag fått sällskap. Jag känner doften av -ett paket om dagen under ett långt och 
hårt liv - bredvid mig. Margareta har är tunn som en skrika och har djupt mejslade fåror i ansiktet. 
Hon ställer sig så nära att jag känner hennes värme. ”Hur är det med dig, Mattias?” frågar hon och 
hela jag blir varm. Där står vi. Jag öppnar upp och jag börjar om med mitt liv. Igen. 
 
Den Judiske filosofen Martin Buber säger: ”Gud bor där Gud blir insläppt. På det kommer det an till 
slut, att släppa in Gud. Och det kan man bara göra där man verkligen är.”  
 
Ofta predikar vi på första advent om att vi kan och får ta emot Jesus som kommer till oss på samma 
sätt som dom i Jerusalem en gång gjorde, som vi läste om i texten. Och det är en bra påminnelse, 
men jag tror att Gud egentligen redan är där, i våra hjärtan, från allra första stund. Men vi lämnar 
ibland oss själva och vår djupaste identitet.  
 
”Det är Gud som är innanför mitt hjärta och jag som är utanför. Vad säger oss världens tillstånd 
annat än att det är vi människor som lämnat vårt hjärta och allt det som hjärtat står för - medkänsla, 
rättvisa, kärlek. Gud är innanför och bjuder mig in i mitt eget hjärta.  
Varje möte med en människa är på något sätt Guds ankomst, en utmaning att stiga in i hjärtat och 
handla i kärlek. ”  
(bönboken, tradition och liv) 
 
Älska varandra! Som jag älskar er, ska ni också älska varandra, säger Jesus.  
Låt oss hålla våra hjärtan mjuka, varma och levande. För varandra, oss själva och den Gud som 
ständigt kommer oss till mötes.  
 



 
 
 

Vår mänskliga grund är kärlek. Fransciskanen Rickard Rohr skriver: ”Från begynnelsen är tro, hopp 
och kärlek planterade djupt i vår natur” 
”Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den 
heliga Anden” (Rom 5:5) 
 
Alla som tränar människor för strid vet att det är avgörande att man lyckas avhumanisera den andre 
så att den till slut inte uppfattas som en riktig människa, utan som något eller någon som skall 
nedkämpas. Det går mot vår djupaste natur och kräver att vi stänger dörren för den andre. Det 
Jesus gör är motsatsen: Han ser, han upprättar, han befriar. I texten innan den om när Jesus rider in i 
Jerusalem på en åsna, ja eller möjligen två!, så ger har två blinda synen tillbaka. I texten som följer på 
den här så rensar han templet som han tycker har blivit ett rövarnäste, och han ger människor hälsan 
tillbaka. Utan krav på motprestation. Det kallar vi för nåd. Och idag börjar, igen, ett år av nåd.  
”Allt är nåd”, skriver Gunnar Sjöberg, ”Nåden urholkar alla regelsystem”. Den utmanar all makt då den 
vill befria oss från alla former av tyranni, även den vi utövar mot oss själva. Det finns ett allvar i Guds 
nåd, en kallelse till frihet och ett liv i kärlek. Nåden är förutsättningslös, men inte verkningslös. Den 
ges inte lättvindigt, den är korsmärkt. ” 
 
Vi firar det, igen, och kärleken läggs som ett tunt bröd i vår hand.  
Nåden. Kärleken. Igen.  
 
Och hur blev det med symaskinen?  
Den har jag behållt. Den betyder ännu mer nu.  
 
Låt mig avsluta med några av Liza Lundkvists underbara ord om advent: 
 
Du, Gud, är vårt ljus  
du är den som kommer till oss i vårt mörker  
du är hjärtats sköra hopp i stridens tid du är glädjen i advent du är den som himlen sänt du är tonen 
i vår sång, du är vår frid  
 
(Liza Lundkvist) 


