
Predikan på den 11 söndagen ef Trefaldighet i Östra Ämterviks kyrka 2013-08-11 

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. 

”Men det bar honom alltjämt så emot att visa sig för far och mor att han inte orkade lyfta handen för 
att knacka. ” 

Det är med mycket skam och skuld han står där efter sin långa resa. Visserligen är han tillbaka 
hemma, men hur ska han bli mottagen, Nils Holgerson? 

Vi är många som påmint om honom denna sommar i Västanå teaters uppsättning. Men när vi suttit 
där i ladan kanske är många känt igen oss när vi inför vårt eget livs resa. Jag tänker på ögonblicken 
som finns i de flesta människors liv när man ställer de stora frågorna om livet, drömmarna och 
längtan? Vad är meningen, vem kan jag lita till, är jag en människa värd att älska och älskas, vad blev 
det av mitt liv? Har mitt liv fått mig att växa eller krympa? 

Texterna vi möter denna dag ställer oss inför livet i hela sin komplexitet och oförutsägbarhet. Vi 
möter människan i hennes ambivalens och utsatthet.  

Vi möter den nästan brutala profeten Amos. Han som på en profets vis väljer att se det ingen vill se, 
höra det ingen vill höra och säga det ingen vill ska sägas. Han som ser människors nöd, utsatthet, 
livets orättvisor . Han ser alla som blundar,  flyr, ordnar sina fester och lever som om nöden inte 
fanns. 

”Det ser du väl, att det är på tok med alla våra fint ordnande kyrkor. Vår herre tycker lika lite om 
akademier, som skall hjälpa vitterheten, han vill se profeterna komma fram ur ökenhålor och vill ha 
dem för sig så att han kan tala till dem.”  Så skrev Selma Lagerlöf en gång i ett brev. 

 Det är som om hon och Amos idag talar samma språk. De visar på nödvändigheten av de röster som i 
varje tid har att öppna våra ögon för det som ingen vill se och ge ord åt dem som inga egna ord har. 
Men också de som med lockande pockande bilder kan visa mot något nytt och annorlunda, som 
Amos: ”Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström.  

Men det blir inte mindre brutalt att möta aposteln Paulus när han beskriver vår inre kamp i några av 
de mest välkända ord han formulerat: ”Det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda jag inte 
vill, det gör jag.” tillsammans med de flesta av oss kan han säga: ”Jag förstår inte mitt sätt att 
handla.” Nästan uppgivet kan han också säga: ”Jag arma människa, vem skall befria mig från denna 
dödens kropp?” 

Ja vem? Ja, vem är jag människa som har att leva mitt liv i motsägelser. Vem är jag som har att 
brottas med mig själv, det goda och onda. Vem är jag som kan vara både ängel och demon. Som kan 
skapa de vackraste ting, drömma de ljuvligaste drömmar, formulera de vackraste ord. Tänka tankar 
om det fullkomliga, om himmel och paradis, smeka och älska och samtidigt bygga 
koncentrationsläger, göra sig till självmordsbombare, utföra tortyr eller bara blunda.  Ja, vem är jag 
arma människa. Det är sannerligen inte svårt att inse sina egna tillkortakommanden. Och 
evangelietexten hjälper oss vidare att spegla vår egen velighet där ja blir ett nej och ett nej blir ett 
jag. Vad är rätt och vad är fel? Blir det nästan inte anstötligt utmanande man får höra att tjuvaktiga 



tullindrivare och horor med större frimodighet vågar träda in i Guds rike, än de flesta andra av oss. 
”Sannerligen tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.” Säger Jesus.  

Det är inte enkelt att lyssna och låta sig drabbas av dagens texter. Men vem har sagt att det ska vara 
enkelt – för livet är inte enkelt. Vem har sagt att det inte ska vara uppfodrande – för livet är sådant 
att det utmanar. Vem sagt att det inte ska göra ont – inte ens kärleken är smärtfri. Kanske är det just 
den som gör mest ont och utmanar som mest. Guds kärlek. 

Selma Lagerlöf berättade en gång en saga inför Svenska akademin:  

Platsen är världens marknadstorg och mitt på torget, ur det täta vimlet av bodar och stånd reser sig 
en hög trappa. Den leder på mäktiga valv upp till ett tempel och ur den smyckade portalen dold 
bland dimmor och moln strålar ett så klart ljus att man kunde tro att den före in i Guds himmel.  

På torget lever människorna sitt mödosamma och strävsamma liv, i allt det som är livet på gott och 
ont. Men just på detta torg kommer plötsligt en ung kvinna vandrande. Hon gör sina uppköp med 
klokhet. Hon vet vad hon gör och hon vet vad hon vill. Samtidigt som hon går där är det någon som 
likt henne själv, fast som en ljusgestalt, börjar vandra på trappan mot himlen. Men kvinnan på torget 
hon fortsätter bland stånden. Av an fattig gummas vildblomster köper hon ett stort fång. När hon 
lägger sin hand på av avskuren blomma tycks den vakna till liv. Hon stannar till bland barnen, de som 
har insjukna kinder och kroppar som förvissnar i tärande sot. Samtidigt så fortsätter den märkliga 
gestalten att vandra mot himlen. 

Mitt under vandringen på torget ljuder kyrkklockor och förkunnar att kriget har kommit. Men i stället 
för att fly som de andra, så stannar hon på torget, anropar människors barmhärtighet, tigger om 
gåvor åt de fattiga. Tar sig an dem som börjar komma från kriget. Hon tar sig an de sörjande. Ända till 
den dag när hon själv nedbruten av sjukdom är på väg att lämna livet:  

Selma berättar: ”En dag kommer, att hennes själ är så nära målet, att den inte mer kan hejda sin 
längtan… och vi ser henne skynda över tempeltröskeln och genom den strålande porten glida in i 
Guds härlighet.  

Människornas sorg är förstås stor. Men insikten finns mitt i saknanden: Och man säger: ”Säll är du 
som funnit den räta vägen, den enda som för in till ljuset och härligheten. Säll är du därför att du 
vandrade på jordens stigar och väl var hemma i denna värld. Pris ske dig för att du gladde dig åt 
jordelivets skönhet, dess rikedom och åt dess plikter. Pris ske dig för att du kunde uppfatta allt 
mänskligt, upphöja det låga, upprätta det förtappade. Säll är du som visste att för vandringen på 
världens marknadstorg är människan skapad. Det är endast sin själs längtan som hon uppför denna 
trappa kan sända till himlen.” 

Så har Selma något att berätta om människans liv och hennes kallelse. ”Jag är bara människa” så 
säger vi ofta om det som är våra egna liv. Som ett urskuldande. Ändå är det väl aldrig bara. Vem kan 
vara något finare än människa.  Det var ju det Gud valde att vara i Jesus Kristus. Vad kan vara något 
större än att varandra på denna jord och dela livets glädje och sorg. Det var ju på denna jord Gud 
själv vandrade. ”Pris ske dig som kunde uppfatta allt mänskligt, upphöja det låga, upprätta det 
förtappade”. Låter hon människor säga om ett liv. Om vår uppgift och kallelse – upphöja det låga, 
upprätta det förtappade. Drabbad av nåd för att förmedla nåd.  



 Var det inte erfarenheten av han fick Nils Holgersson när han överraskande blev mottagen av lyckliga 
föräldrar.  Var det inte i den stora generösa kramen från mamma som insikten kom? ”Jag är 
människa igen”, ropar Nils.  Vad kan vara större än att vara människa? Kanske behövs den 
kärleksfulla kramen för att inse? Kanske behövs den överraskande erfarenheten av nåd, den som 
aposteln kan ge ord åt när han efter att ha förtvivlat över sakernas tillstånd ändå kan säga: ”men jag 
tackar Gud, genom Jesus Kristus vår Herre.” För Paulus stora upptäckt var ju att det finna nåd över en 
människas strävan och liv. Denna upptäckt som väl alltid är en överraskande upptäckt.  

Jag tänker också på människor jag själv har mött. Frågan har funnits där på liv och död. ”Finns det 
nåd för en sån som mig?” Varje gång har det känts lika stort att kunna visa på Jesus Kristus och säga: 
Ja, det finns nåd.  Det finns nåd för en människa. Det finns förlåtelse för den skuldtyngde. Det finns 
accepterande upprättelse för den skamfyllde. Det finns hopp om helande för den sargade. Det finns 
ett välsignande, tillvänt ansikte. Det finns hopp om liv också bortom döden. Bakom dörrar som kan 
verka stängda så finns en öppen famn. Välkommen hem, du Nils Holgersson. Välkommen hem till dig 
själv, du människa. Välkommen hem till din skapare och Gud.   

Det är väl här vi får säga: Jag är människa! Jag är älskad för att älska. Jag är önskad för att upphöja 
det låga och upprätta det förtappade.  Jag är människa. 

Författaren och Selma Lagerlöf pristagaren Kjell Johansson skriver. ”Midsommar natten är ljus. Det är 
för att man ska kunna se mörkret. Midsommarnatten är tyst. Det är för att man ska kunna höra den 
svaga snyftningen. Denna natt vara länge. Det är för att man ska kunna förstå vad det innebär att 
leva. Så märkvärdig är människan att också inför verkligheten består hennes värdighet. Vem kan då 
avsäga sig sin mänsklighet?”  

 


