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Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap genom den Heliga anden åt 
er alla.  

Det var visserligen många år sedan. Tillräckligt många för att jag då skulle anse mig vara ung. 
Men jag minns att jag var så upprörd. Låten låg väl på någon topplista så den spelades ganska 
ofta på radion.  

Det var en rad i refrängen som upprörde mig: ”Livet är ett sätt att få tiden att gå.” 

Kanske var det just för att så mycket av livet låg framför som det berörde mig. Jag tänkte: 
Livet måste väl ändå vara något mer. Det kan ju inte bara vara ett tidsfördriv. Någon mer 
mening måste väl ändå finns med livet.  

Jag har ingen aning om hur deras liv såg ut. Andreas, Simon, Filippos, Nathanael och den vars 
namn vi inte vet. Allt fem finns de med i texten. Alla hade de sitt liv, sin vardag, sin möda, sitt 
slit, sin glädje och sin sorg. Det var visserligen en annan tid, men de hade fått ett liv. Nu blev 
det annorlunda, För det vi läser om är en vändpunkt i deras liv. Så avgörande att det finns 
bevarat 2000 år senare. Det är fem människors uppbrott och livet blev aldrig mer detsamma.  

”Följ mig!” Det var så Jesus sade.  

Det är så det alltid tycks börja. Det är så det alltid tycks sluta. När Jesus kallar gör han det 
alltid till sig. ”Följ mig” säger han. ”Följ med mig bort till en öde trakt så att vi kan vara 
ensamma.” ” Kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor”,  säger han. Var en 
människa än befinner sig på livsvandringen så är det en kallelse till relation till närhet, 
omsorg. Det är så det alltid tycks börja: Är inte det dopets mysterium: Kallad in i gemenskap 
att dela liv. ”Jag är med er alla dagar”, säger Jesus. Är det inte så livet en dag ska sluta: När vi 
får leva med honom som här vi har anat. Och, vi lever för alltid som hans. Däremellan livet 
tillsammans med honom. Det liv som idag beskrivs som en rörelse, en väg, en vandring: Från 
och till.  

För den som vandrar med Jesus blir det först av allt ett  

Uppbrott från till att vara människa 

Det var dagen efter min prästvigning. Ute på samhället mötte jag honom som var både målare 
och orgelspelare. Han förstod att det var nye prästen. Så började samtalet. ”Du, sa han, här i 
Grängesberg bryr vi oss inte så mycket om hur du är som präst utan hur du är som människa.” 
Så blev det en berättelse om samhällets skitningar i höga och låga. I de som såg sig som 
innanför och utanför. Kanske var det ett av de viktiga samtalen i livet. Jag insåg att som präst 
och kristen människa har jag ett val. Att vara mänsklig människa eller omänsklig människa.  

Vi är bara människor, säger vi ibland. För mig blir det aldrig bara. Kan vi vara något större, 
finare. ”Jag tackar dig Gud för att jag är skapad så övermåttan underbart”, utropar psalmisten 
Vi skulle kunna stämma i. du människa du den enda som kan drömma, längta, hoppas. Du den 



enda som är skapad för att älska och bli älskad. Du den enda som fått förmåga att reflektera, 
välja, bli ansvarig. Du den enda som kan föreställa dig änglar, paradis och evighet. ”Skäms 
inte för att vara människa Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändlig.  

Det lär just ha startat en TV- serie som väckt så stor uppmärksamhet i producent landet 
Tyskland. Jag har förstått att det handlar om några unga vanliga hängivna människor i en tät 
gemenskap som dras in i kriget. Plötsligt händer det något med dem. Plötsligt gör de saker de 
aldrig trodde om sig själv eller varandra. Kan utföra de mest bestialiska dåd, på order men 
som ansvariga. Det som kanske djupast berör är att vanliga mänskliga mänskor plötsligt kan 
bli omänskliga. Kanske behöver livet inte vara så fyllt av dramatisk för att vi i någon mån ska 
förlora vår mänsklighet. För vad händer när livet bara blir yta eller likgiltighet. Vad händer 
när vi inte bara äter tomma kalorier utan också konsumerar tomma meningar, förljugna 
drömmar, vad händer när vi bara ställa in oss i det allmännas kör eller när fegheten gör oss till 
lortar. Vad händer när vi börjar se på varandra som främlingar, fiender: Kan det komma något 
gott, från Nasaret, Vad händer när vi bara låter livet bli ett sätta att få tiden att gå och allt blir 
tidsfördriv? Omänskligt.  

Peter Le Marc  sjunger: ”Man måste vara människa, våga tänka själv….. Man måste vara 
människa det enda vi har. Öppna ditt hjärta ta ansvar för vad du gör. Man måste vara 
människa Göra mot andra vad du vill att de ska göra mot dig. ” 

Jag tänker att Gud gång på gång kallar oss att göra uppbrott till att vara mänskliga människor. 
Var det detta som hände när han sa: ”Följ med och se.” De skulle få se människan. Den sanna 
människan. Människosonen.  Jesus Kristus. Han som levde kärlek och försoning. 

För den som vandrar med Jesus blir det för det andra ett  

Uppbrott till tjänst 

”Följ mig” sa Jesus. När Jesus kallade lärungar var det inte för att skapa en förening. Med 
ordförande, sekreterare och kassör. Det var inte ens med önskan att skapa en facklig 
organisation eller en bolagsstyrelse. Det var för att rusta dem för att gå. Undrar om det var 
detta man hade trott när man lämnande Johannes döparen, fisket, tullkontoret? Det var för att 
gå. Vad skulle det annat kunnat bli? De skulle ju följa den som var sänd. Ända från skapelsens 
morgon hade löftet getts. En dag ska ormens huvud krossas. En dag skulle kungen komma. En 
dag skulle Messias komma, en dag skulle den lidande tjänaren komma. En dag och Guds rike 
skulle komma. En dag skulle Guds kärlek ta gestalt. Allt för att så älskade Gud världen för att 
var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det blev en vandring för att 
hela de sårade, för att bota de sjuka, för att upprätta de förkrossade, för att ge de förtryckta 
frihet och för att förkunna ett nådens år. Vem av de som denna dag bröt upp kunde ana att det 
skulle bli en fortsätta där det inte bara handlade om att gå mellan Galilleen, Samarien och 
Judéen utan: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem.” ”Gå ut 
överallt i världen och förkunna evangelium för hela skapelsen”.” Följ mig 

Idag har vi präst och diakonvigning. Var och en av de som ska vigas får idag ett särskilt 
tecken på att de går in i en tjänst. Det är stolan som hängs över deras axlar. Den som 



symboliserar det gamla oket. Det som man en gång i tiden la på sina axlar. Det som gav kraft 
att bära tunga bördor. Både egna och andras.  

Förra veckan fick jag lära mig något nytt. I en kyrka i Nya Zeeland så får varje person i dopet, 
barn som vuxen, en symbolisk stola lagd på sina axlar. Det var ett underbart tecken för att 
varje människa är kallad till tjänst. Det är i hösta grad en luthersk tanke. Varje människa är 
kallad att tjäna andra. Varje människa är kallad att med sina gåvor, förutsättningar vara med 
och bygga en bättre värld. Varje människa har att leva Gud till ära och sina medmänniskor till 
glädje. Där finns inget som är bättre eller finare. Allt är av Gud. Finare än så kan det inte bli. 
Du som arbetar på sjukhus när du vårdar den sjuka så utför du en Guds kärlekstjänst. Du som 
arbetar i hemtjänsten när du går till den som inte klarar allt så är det en gudstjänst- du som 
arbetar på fritids eller i skolan när du förmedlar kärlek och omsorg till dina barn så är det en 
Guds tjänst. Du som arbetar i affär eller industri allt du gör som är gott gör för människan, för 
världen, för livet är en guds tjänst. Där är du Guds händer, öron, fötter, armar, famn. Där 
fortsätter du Guds skapande och nyskapande verk. Var och en av er kan idag tänka att ni går 
ut i er vardag kallade av Gud sända av Gud.  Låt idag denna vigning bli en påminnelse om 
den kallelse och tjänst du getts. Den kallelse som börjar och slutar i hans närhet.  Det är så 
livet blir mer än att få tiden att gå. 

Kära Malin, Carola och Erik 

Ni ska idag vigas till präster respektive diakon. Ni har låtit er utmanas som människa. Ni har 
lyssnat på den röst som kallt er till uppbrott och till en särskild tjänst kyrkan. 

Tänk vad skvaller kan nå långt. Det började ju med Johannes som till sina lärjungar sa: Där är 
Guds lamm. Det fortsatte med alla de andra: Simon, Filippos, Natanael. Det fortsatta vidare 
genom historien, från människa till människa, från tid till tid, över länder och kontinenter. 
Kom med och se sa man. En dag så hade skvallret, berättelserna och uppmaningen att följa 
nått dig Erik och Malin och Carola. På något sätt, på olika sätt nådde kallelse till efterföljelse 
er. När ni idag står här så är det för att du på livsvägen hört en röst som sagt: Följ mig. Inte 
minst en dag som denna kan det vara viktigt att påminna vad Jesus en gång sa: Ni har inte 
kallat mig utan jag har kallat er att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Ja, Jesus 
Kristus har kallat er.  Ni har valt att bryta upp och säga ja.  Ja, att på detta sätt ställa ert liv i 
Guds tjänst.  

Det är stort att ni gjort det. Därför är det med stor glädje vi idag fåt ta emot er. Var och en av 
er är ett vittnesbörd om den Gud som kallar var och en av oss till honom, till att vara 
människa och till tjänst.  

Nu skall ni i ord och handling leva Guds kärlek. Det finns många uppgifter som ligger framför 
er. Både uppgifter som ni förberetts för genom praktik, studier men också uppgifter som bara 
finns där. Lika överraskande som livet själv kan vara. Men det gemensamma i allt det ni gör 
det är att låta det ni hört höras av andra. Låta det ni berörts av få beröra andra. Låta den 
livsmening och det hopp ni funnit bli andras hopp. Vem om inte ni ska ge liv åt de gamla 
orden om förlåtelse, nåd, försoning, upprättelse, salighet och evighet. Bland allt ni kan ge 



människor är detta det unika att människor i sitt liv får en relation till Jesus Kristus. Får ett 
hopp för liv och framtid.  

Detta är er uppgift! Utmanande, viktig och omöjlig kanske vi skulle säga om det inte var så att 
det var med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd. Det är idag er bön och vår gemensamma 
bön för er. Det som gör att ni frimodigt kan möta er framtid som präst respektive diakon. Med 
Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd. Och Gud som börjat ett gott verk i er ska fullfölja 
det. 

Må Gud rikt välsigna er idag och kommande dagar.  


