
Predikan i Lycksele kyrka söndagen den 6 mars 2011. 
Predikotext: 2 Kor. 5:14-21 
Övriga texter: Mark. 10:32-45 
Tema: Kärlekens väg 
Firningsdag: Fastlagssöndagen 
Tema: Kärlekens väg 
Typ av gudstjänst: Söndagsmässa med samiskt tema 
 
Inledning 
Den här gudstjänsten är en spännande del av denna söndags 
gudstjänster över vår jord. Det är en gudstjänst med samiska inslag, 
eller en samisk gudstjänst med bekanta drag för de av oss som inte 
identifierar oss helt och fullt med det samiska.  
 Många vet att jag inte är ifrån Lycksele, och inte heller ifrån 
någon annan byggd där det samiska är eller har varit särskilt stort, 
jag är ifrån Vikbolandet utanför Norrköping, en byggd starkt präglad 
av sin industriella bakgrund. Mannen som kallas den svenska 
industrins fader, Louis de Geer, verkade i trakten och står staty på 
Gamla Torget och bidrog starkt till att Norrköping under 1600-talet 
blev kanske Sveriges största industristad. Främst var det då textil, 
men också annat, som tillverkades, och på senare tid däck till Good 
Year och elektriska komponenter till Ericsson, mikrovågsugnar till 
Wirlpool, papper till Holmen. Staden var länge den ledande i trakten 
och var från 1600-talet och framemot 1800-talets slut Sveriges andra 
stad (efter Stockholm) och långt in på 1900-talet räknades min 
hemstad, Norrköping, som Sveriges fjärde stad.  
 Denna stolta historia, som under min uppväxt var just historia, 
slut, förgången, präglar ganska mycket av norrköpingsbornas 
självuppfattning. Man vill gärna vara stor, men tyvärr är man inte 
expansiv längre, människor flyttar, utvecklingen har stagnerat. 
Minnet och historien påverkade och påverkar också mig, trots att jag 
aldrig varit med om det, men det finns samlat i folksjälen.  
 
Norrköping och Lycksele och det samiska 

Så varför fick vi veta detta? Dels för att jag är nöjd med att få prata 
om Norrköping och Vikbolandet, men främst för att mycket av detta 
skett förr, men påverkar nu, precis som med det samiska i Lycksele. 
Lyckelse, och då också förståelsen av evangeliet som på olika sätt 
förkunnats i denna byggd i många århundraden, påverkas av 
historien. Och här måste man nog säga att det samiska i mångt och 
mycket är historien, eller i alla fall är något som påverkat i stort sett 
varje aspekt av de historiska skeendena.  
 
400 år, av vad? 
Ett exempel är detta med 400 års jubileet, Lyckelse firade 400 års 
jubileum för ett par år sedan. Visst kan man säga att det sätt att 
förvalta detta område som vi nu känner igen grundades/har sina 
rötter i detta, men anledningen till att man såg till att placera det som 
nu är ”staden i Lappland” (förlåt Kiruna) just här, var ju förstås för 
att det redan var något etablerat, en etablerad mötesplats bland 
samer.   
 Jag kan tänka mig att det är lite dubbelt med detta. För en same 
kanske 400 år sedan kulturen började officiellt naggas i kanten och 
marginaliseras, för någon annan är det 400 år sedan släkten flyttade 
in och började arbeta i sitt anletes svett för sin föda och överlevnad 
eller välmåga.  
 
Jesu vandring mot Jerusalem, viktigare än samiskt, svenskt etc. 
Nu ska vi vända blicken mot något som ligger ännu längre bort i 
historien, men som är så oändligt mycket viktigare än frågan om 
samiskt, svenskt, kultur, språk med mera. Ja, det är egentligen 
viktigare än allt som skett eller som kommer att ske, det är viktigare 
än omvälvningarna i den arabiska världen just nu, det är viktigare än 
kommunismens fall i Europa, det är viktigare än denna viktiga helg 
där det samiska får lyftas fram, det är viktigare än allt. 
  
 
 



Vad är det då? Jo, Jesu vandring upp till Jerusalem som slutar med 
att: 

Människosonen [Jesus] utlämnas åt översteprästerna och de 
skriftlärda och att de dömde honom till döden och utlämnade 
honom till hedningarna [romarna], som gjorde narr av honom 
och spottade på honom, som pryglade honom och som dödade 
honom 

 
Men som slutar med att han uppstår uppstår igen efter tre dagar.  
 
Jesus gick först 
Vi ska göra som lärjungarna en gång, vi ska följa Jesus mot 
Jerusalem ” Jesus gick först”, läste vi, vi följer honom mot korset 
och mot sin död, det som han föddes hit till jorden, som människa, 
för att gå igenom, den död där vi alla människor: samer, judar, 
greker, slavar, fria, hedningar, araber, svenskar, asiater, 
vikbolännigar har vår möjlighet till försoning med Gud och 
räddningar undan vår synds konsekvens: döden. 
 Vi ska också följa honom ända hit upp till Lycksele kyrka i dag, 
till vad hans död och uppståndelse betyder för oss här.  
 
Att närma sig det samiska, att närma sig Jesus 
Jag vet inte riktigt hur din relation med Jesus är, om du sedan länge 
har vandrat med honom, bett om dina synders förlåtelse, omvänt dig 
och blivit döpt eller börjat leva i ditt dop och tagit emot de gåvor 
som Gud erbjuder oss i dopet: evigt liv, syndernas förlåtelse och sig 
själv: Hjälparen, den helige Ande. 
 
Kanske är Jesus okänd för några av oss, eller avlägset bekant? Eller 
så kanske det var så för några av oss en gång innan vi lärde känna 
honom?  
 För mig har Jesus och jag egentligen alltid varit bekanta, med ett 
medvetet utvecklande av vår relation någon gång under tonåren, men 
för andra kanske det är mer bekant med det samiska (eller andra 

kulturer) än med Jesus? För mig har det samiska varit i stort sett 
obekant, men har på senare tid blivit mer och mer bekant. Kanske 
kan berättelsen om mitt upptäckande av det samiska vara någon till 
hjälp i sitt upptäckande av Jesus och allt det goda som Gud, vår Far 
(och för den delen Mor) förberett åt oss människor?  
 Det finns ju många vägar till Jesus, men bara en väg till Fadern. 
 
Samiska på vikboländska 
Den nära personliga relationen med det samiska är inte lätt att få där 
på Vikbolandet utanför Norrköping, en gång Sveriges andra stad, 
men nu mer färgad och lite fångad av sin historia, men bokbussen 
kom troget till vår skola (på torsdagar tror jag det var) och där fick 
jag tag på en stor bok som hette: ”Hemma på vidda” och jag blev 
fascinerad av Marit-Inga och hennes familj i norra Norge, på samma 
sätt som jag också läste om Katitzi och hennes romska familj och 
hörde berättelser ifrån min EFS-förenings systerkyrkor i Etiopien.  
 Men man kan nog konstatera att samiska på vikboländska inte är 
en stor kulturföreteelse.  
 
Julevsáme sálmmagirjje 
Så gör vi ett hopp framåt, till min präst-praktik i Jokkmokk där jag 
upplevde det samiska som levande och påtagligt. Första dagen var 
det skolavslutning i Jokkmokk nya kyrka och en vacker blandning 
av traditionellt klädda barn, på ett för mig bekant sätt, och 
traditionellt samiskt klädda barn, vilket var för mig obekant. 
 Vi åt mat på Ájtte, det samiska museet, jag arbetade med 
Valborg Mangs-Märak som jobbar mycket med samisk musik och 
jag fick vara med och ta Julevsáme sálmmagirjje i bruk i 
Saltoluokta, alltså den lulesamiska psalmboken, och Saltoluokta är 
ett sameviste där Jokkmokks församling har kyrkhelger under 
sommaren.  
 Ju mer jag sedan jobbat i Luleå stift desto mer kontakt, 
förståelse och kunskap har jag förstås fått, inte minst visa sådana här 
dagar som vi hade igår. 



Vad har detta med Jesus att göra?  
Nu kan man undra över kopplingen mellan någons sökande, eller 
rent av brist på sökande, efter Gud och mina kontakter med det 
samiska!?  
 Det jag vill visa med denna korta exposé är att det som inte är 
känt inte måste vara dåligt, det som inte är känt kan vara bra, eller 
det som inte är känt kan till och med vara nödvändigt att lära känna. 
 Kanske går det att släpa sig fram i livet utan att känna till något 
om andra kulturer, det må vara samiskt, etiopiskt, vikboländskt eller 
vad, men jag tror att det är berikande, utvecklande och nästintill 
nödvändigt för oss människor att lära känna andra och oss själva.  
 Men framförallt så är det nödvändigt att lära känna Gud, oavsett 
hur okänd han verkar, oavsett hur våra bilder ser ut av honom, för 
det är bara hos Gud som räddningen finns, som befrielsen finns, det 
är bara genom Jesus som försoning och upprättelse kan erhållas och 
det är bara med kraft och visdom från och genom Hjälparen, den 
helige Ande som vi kan leva ett live efter Guds vilja, ett liv som 
sprider kärleken, godheten och ljuset till oss och till våra 
medmänniskor.   
 
För sovande syndare  
Kanske har några bland oss aldrig tagit tag i detta ordentligt, kanske 
hoppas vi att det blir bra endag när vi dör, kanske tänker vi att Gud 
kan nog vara bra för de som behöver (alltså för de svaga, ensamma 
etc), kanske har kyrkan uppträtt dåligt, eller någon kyrkans 
företrädare, kanske är Gud inte tillräckligt vetenskaplig (betrakta då 
dels vetenskapen vetenskapligt och historiciteten omkring Jesus från 
Nasaret så får vi se vad som är stabilt).  
 Kanske är skälet något helt annat, men faktum kvarstår att Gud 
kallar på dig, vi hörde i texten: ”Låt försona er med Gud” 
 Vad har vi då att försona? Inget och allt. Gud skapade oss till att 
leva i gemenskap med honom, att alltid leva nära honom och då ta 
emot hans kärlek, godhet, värme, ljus, gemenskap, glädje, frihet, frid 
etc. Men människan valde bort att leva bara med Gud, vi gör om 

detta val ständigt, och v fick inte bara kunskap om dt goda, utan 
också det onda.  
 Och än värre vi började göra det onda, och vi gör det var och en. 
Vi sprider inte enbart Guds godhet, värme, ljus, gemenskap, glädje, 
frid m.m. i världen. Vi gör också det som främjar det onda, i kristen 
tro kallas det synd. Och Bibel säger ”Syndens lön är döden” (Rom. 
6:23).  
 Men Gud vill ingen människas död, Gud vill ha gemenskap med 
oss var och en, ett liv tillsammans med Gud som börjar nu och här 
(och för många av oss har börjat för länge sedan) och som fortsätter 
på andra sidan graven.  
 Så för att lösa oss människor ifrån syndens konsekvenser, 
konsekvensen av våra handlingar, alltså döden, så blev Gud 
människa, i Jesus, och tog på sig vår död, som vi läste:  
 

Han som inte visste vad synd var [Jesus], honom gjorde Gud till 
ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli 
till et med Guds rättfärdighet. (2 Kor. 5:21) 

 
Eller som det står i fortsättningen till versen om synden: 
 

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus 
Jesus, vår Herre. (Rom. 6:23) 

 
När vi döps så är det detta eviga liv som rinner över oss, när vi tar 
emot nattvarden så är det just Jesu död och uppståndelse som vi tar 
emot. Enkelt och konkret, det är inte en fråga om hur fin teologi 
(läran om Gud) som vi kan skriva, inte om hur väl i kan Herrens bön 
eller välsignelsen på sydsamiska, nordsamiska, tigrinja, östgötska 
eller något annat tungomål, utan om att vi i all enkelhet tar emot det 
som Gud sträcker emot oss, tar emot vårt dop, tar emot den Jesus 
som samlar sig omkring sig vid altarringen, så enkelt och så stort är 
det.  
 



Sedan då? 
Kanske kan man tycka att det lät som lite innehåll, är allt detta om 
syndernas förlåtelse, om livet med Jesus bara detta att en gång i 
veckan komma till kyrkan, med samiskt präglade gudstjänster eller 
andra traditioner, ta emot bröd och vin och fika lite och så gå hem?  
 Nja, så är det väl inte riktigt. För den som just börjat smaka på 
livet tillsammans med Jesus så är det kanske nog, kanske kombinerat 
med bön och bibelläsning kan det vara nog så gott. 
 Vi läste i texten från Markusevangeliet om att Jesus samlar ihop 
lärjungarna, vilket han gör ofta på olika sätt när han märker att de 
behöver honom på ett särskilt sätt, just denna gång var det för att 
förtydliga vad som skulle hända ”Då samlade han de tolv och talade 
om för dem vad som skulle hända med honom”, men för oss så kan 
han då och då, längre eller kortare perioder kalla oss till att bara sitta 
ned vid hans fötter och umgås med honom och ta det lugnt.  
 
Jesus går vidare 
Men så, när vi har blivit styrkta av honom, då reser han sig och 
kallar oss att följa med och leva det svåra livet, livet som går ut på 
att vara oss, att vara Kristi tjänare och vänner på jorden, det liv som 
sprider kärleken med Andens kraft, det liv där ”den som vill vara 
stor ... skalla vara de andras tjänare och den som vill vara den förste 
... skall vara allas slav”, som vi läste.  
 
 Slutord 
Temat för denna dagen är Kärlekens väg, den väg som Jesus 
vandrade för vår skull och den väg som vi med hans hjälp får vandra 
till den värld som han älskar. 
 
Amen  


