
 
 
 

Predikan från Umeå 
 

Påsknatten den 16 april 2022. Söndagens tema var Genom död till liv. 
Predikan hölls i Umeå stads kyrka av Mattias Hjalmarsson.  

 
 
 
Dom har gråtit och skrattat tillsammans, ätit och druckit. 
Dom har pratat, sett och lärt. Dom har i livet tillsammans hittat ett nytt liv. Dom har känt, 
både med sina sinnen och med alla sina känslor. Dom har undrat och förundrats. Ibland har 
dom inte förstått något alls, kanske inte ens kunnat ana ens konturen av en mening eller en 
framtid.  
 
Och så har det blivit kallt, så kallt det kan bli i en människas hjärta. Hjärtat slår så långsamt 
att det nästan stannar, och det sista hoppet har slocknat. Tyngden är outhärdlig att bära.  
 
Där vill jag ta min utgångspunkt, i mörkret, maktlösheten, kanske uppgivenheten. För hur var 
det, då för länge sedan och hur kan det vara nu i våra egna liv? Vi ser på korset i 
uppståndelsens ljus. Vi kan berättelsen: Han förråds och tillfångatas, plågas och lider, dör och 
gravsätts, uppstår och förhärligas…  
 
Vi vet.  
Dom visste inte, även om Jesus hade förutsagt både sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. 
Deras förlust och sorg var brutal, inte en del av ett kyrkoår, utan en avgrund av smärta, rädsla, 
sorg och förvirring. Alla ambitioner och förhoppningar hade grusats, och deras bästa vän var 
avrättad.  
 
Vi vet. Dom visste inte.  
 
Det är lockande att liksom glida förbi svärtan och smärtan, och det är naturligt att undvika det 
som gör oss ont, i själen eller rent fysiskt. Men om det här vore vår första påsk, så visste inte 
heller vi att ljuset vilade i mörkret, att långfredagen inte var slutet och vi skulle sitta här med 
helt andra känslor i oss. Utan påskdagen skulle påsknatten bara vara mörker.  
 
Undviker vi mörket missar vi rösten som viskar kärlek rakt genom smärta och död, som 
viskar kärlek från Korset. I mörkret skärps våra övriga sinnen. Vi blir uppmärksamma på 
ljuden… 
 
Vi vet. Dom visste inte. Och alla lärjungarna överger honom. Kanske klarar dom inte av att 
han går rakt in i lidandet? 
Eller, står dom inte ut med att alla drömmar och förhoppningar går sönder, dom som ville sitta 
på hans högra sida…  
 



 
 
 

Om vi tittar på krucifixet här i kyrkan, ser vi att det närmast korset är kvinnor. Var är männen, 
står dom inte ut? Eller tittar på från litet längre håll. Många av oss har svårt för sårbarhet, 
smärta och lidande.  
 
Hör dom viskningen från korset på det avståndet? 
Hör vi? 
 
Dom Helder Camara skriver:  
 
Varför vara rädd för natten? 
Borde man inte älska den 
som ger oss stjärnorna? 
Och vet du inte 
att det är i de mörkaste nätterna 
som stjärnorna smyckar sig  
i sin finaste glans? 
 
En brinnande ljuslåga ser man ju inte heller på dagen. Malin och Sebastian, som ska döpas om 
en stund, ska få var sitt dopljus som en påminnelse om att dom är döpta till samhörighet med 
den kärlekens Gud som ingenting kan stänga in. Dopljuset är en liten låga, knappt synlig på 
dagen, men i mörket är det en annan sak: Då lyser den upp så att vi ser våra fötter och vart 
vårt nästa steg kan bli, och så ser vi en liten bit till, och en liten bit till. Och så vågar vi ett litet 
steg till i våra liv, med en fladdrande ljuslåga till vägledning. I mörkret kan vi ana den på 
långt håll.   
 
Det finns så mycket mörker i världen; krigen, fattigdomen, terrorn, svälten, trafficking, våldet, 
lögnerna och sveken. Ibland kan det kännas som att mörkret vinner, och vi inte längre orkar 
kämpa, på det personliga planet och i världen. Vad är det för mening? Är det lönt?  
 
Men världen samlar sig i solidaritet och kärlek just nu. Det är tecken som ger hopp. Vi vet 
inte hur kriget slutar, vi vet inte hur något slutar just nu, men vi vill gå med hopp och ljus. 
Människor samlar in kläder, sjukvårdsmaterial, medicin och kör till Polen. Människor ordnar 
insamlingar och konserter till förmån för de som är mest utsatta av kriget. Människor öppnar 
sina hem och sina famnar för främlingar.  
 
En av tackbönerna efter mässan är så tydlig: ”Hjälp oss nu att vara ditt svar till dom som 
saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som 
du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords 
hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet.”  
 
Kanske är våra kärlekshandlingar små, men utan dom vore världen en så oerhört mycket 
mörkare plats. Vi vill höra samman med kärlekens kraft och förlora oss i rädslan, mörkret 



 
 
 

eller ondskan… Vi tar emot för att ge vidare, älskas för att kunna älska och förvandlas i 
kärlek, av kärlek.  
Kvinnorna går till graven för att ta hand om Jesus kropp. Dom var förstås övertygade om att 
den låg där, och de hade förberett en kärlekshandling, fast det var för sent.  
 
Gud lider med oss, går längst ner i vårt mörker och spränger dödens gräns. Vi uppstår till ljus 
och kärlek med Gud. Tillsammans bär vi ljuset. Det kan verka som att det är för sent för 
världen, som Guds kropp, för freden, för klimatet, för rättvisan, för demokratin, i den 
psykiska smärtan eller fysiska lidandet, men vi är kallade att bära ljuset och kärleken vidare, 
också till dom som inte längre orkar tro och hoppas.  
 
Några strofer från en kinesisk poet:  
 
Det skall komma en dag 
då världen skall förändras så helt som då någon tvättar sitt ansikte: ett blont ljus skall 
uppfylla luften, 
all hopplösheten drivas på flykt. 
Som vita duvor i förvårsblåst 
ska människorna stiga så högt som deras drömmar medger, 
och fredens röst skall äntligen visa sig fruktbar. 
 
Bön: 
 
Ge mig tro, Herre 
Tro på dina möjligheter att bryta igenom alla spärrar inom mig. 
Ge mig ett sådant förtroende till Dig att jag vill låta Dig nå allt djupare skikt i mitt väsen.  
Ge mig mod att släppa alla ängslan och överlämna mig åt Dig, som vill min totalt befrielse.  
Du vill frigöra alla positiva krafter inom mig.  
Du vill göra mig hel och inte delad, äkta och inte falsk, fri och inte bunden av någon annat än 
din kärlek.  
 
 
Herre, jag vill ta in i mig glädjen  
över att Du ständigt vill befria och förnya mig, 
Att du vill låta Din uppståndelses seger också bli till seger i mig. 
För Dig är allting möjligt.  
 
(Ur Böner från S:t Davidsgården) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Efter många år av kamp med själslig och fysisk plåga säger hon att hon inte orkar längre. ”Jag 
orkar inte med mig själv längre, och all kamp är förgäves. Den lilla vila som jag kan hitta 
väger inte på långa vägar upp ångesten, oron och mitt inre mörker. Jag tror inte att den kan bli 
annorlunda längre. Jag tror inte längre på att mitt liv kan bli ett liv värt att leva och jag står 
inte ut. Det jag varit med om är mer än någon kan stå ut med. ”  
————- 
Det är så mörkt. Jag tror aldrig tidigare jag varit med om ett sådant kompakt och 
ogenomträngligt mörker och jag tvivlar på att jag kommer att hitta ut någonsin igen. Jag 
ropar, skriker så högt jag kan, men ljudet försvinner bara rakt ut i intet, ut i tomhet. Tomhet 
och mörker. Jag hör inte och ser inte och har tappat all förmåga att navigera, hitta vägen ut, 
vägen framåt.  
———- 
 
Mörkret. Dopljuset. Ett steg.  
 
Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har aldrig övervunnit det.  
Kallad till att vara bärare av hopp, tro och mod…  
 
Det skall komma en dag 
 
Det skall komma en dag 
då världen skall förändras så helt som då någon tvättar sitt ansikte: ett blont ljus skall 
uppfylla luften, 
all hopplösheten drivas på flykt. 
Som vita duvor i förvårsblåst 
ska människorna stiga så högt som deras drömmar medger, 
och fredens röst skall äntligen visa sig fruktbar. 
  
Å, ännu skrattar ni åt mig 
som ni skrattar åt en dåre, 
när han påstår att dagen bräcker i väster 
och att vattnet i Gula floden är genomskinligt. 
Vänta. Mina ord kan bevisas. 
Då solen är skymd bakom moln har jorden inga skuggor. 
Men kom ihåg: 
”Under nattens mörka och breda vingar  
ruvas den vita solen.” 
(Tseng K´o.Chia) 
 
 
 
I den tätnande natten kämpar du efter ljus-  



 
 
 

Men vågar du fatta handens som räcks dig ur mörkret?  (Gunnel Vallquist) 
 
”Du måste nöta ut din ögon 
Som andra sina knän.” 
(Havsskådande. RS Thomas) 


