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Vår Fader, som är i himlen,   
du ensam är vårt hopp.   
Utan ditt bistånd kan vi inte bestå:  
Ha förbarmande över oss!  
   
Genom umbäranden och lidanden   
har du vandrat med världens fattiga,  
de förslavade och nödställda,   
du finns hos dem   
och ska föra dem till frihet:  
Ha förbarmande över dem!  
  
Låt oss i din nåd finna kraften  
att kämpa och uthärda,   
dansa och le,   
sjunga och hoppas  
att solen ska stiga   
över en ljusare morgondag!  
Ha förbarmande över oss!  
 

 

Vi har alla hört Greta Thunberg. Vi måste agera! Vi kan inte vänta! Vi måste 

förändra allt! Hon ger röst åt en rörelse som är utan motstycke, och inspirerar, 

oroar, engagerar människor över hela världen. När hon besökte 

Världsekonomiskt forum i Davos talade hon om hopp. ”Vuxna tycker om att 

säga att de vill ge sina barn hopp. Jag vill inte ha ert hopp. Jag vill att ni får 

panik. Jag vill att ni ska känna det som att huset brinner, för det gör det.” 

Under femtio och sextiotalet var det den amerikanska medborgarrättsrörelsen 

som inspirerade och väckte människor över hela världen till kamp för 

demokratiska rättigheter och alla människors lika värde. Det finns en insikt som 

förenar. Det finns ett falskt hopp, som är vår fiende, ett hopp som förlamar.  

Det falska hoppets självbedrägeri bygger på blind och obefogad tillit. Det är det 

falska hoppet som talar när vi säger: ”Alla vill ju egentligen väl och man får 

hoppas på det bästa, förr eller senare kommer nog beslutsfattare och 



makthavare att ta itu med problemen.” Det finns inget över huvud taget som 

säger att det är så. Snarare tvärtom.  

Valet står inte mellan förtvivlan och falskt hopp. Det finns ett annat alternativ. 

Vi kan sluta sätta vår lit till andra och välja att ta ansvar och åstadkomma 

förändring. Avgörande förändringar kommer inte bara av sig själv. De måste 

drivas fram genom kamp och motstånd. Genom vilja och beslutsamhet. Varje 

system kämpar för att bevara status quo, och varje maktordning värnar de 

priviligierades intressen – till och med när det blir uppenbart att det strider mot 

allt sunt förnuft och hotar allas överlevnad.  

Det är därför ord som ”hopp” kan bli förödande och förrädiska. Om vi sätter 

vårt hopp till den rådande ordningen, till de som har makten, till det bestående 

– då blir hoppet inget annat än en förslavande boja. Det passiviserande hoppet 

bygger på det falska antagandet att de som förtrycks är maktlösa, att det inte 

finns någon mening med att bjuda motstånd. Vi kan bara lita på att de som 

bestämmer är välmenande och goda. Men makten har inte alltid rätt och är 

inte alltid god och välmenande.  

Detta fick medborgarrättsrörelsen känna när den slogs för allas lika rätt. 

Maktens mask slets av och hatet och våldet som präglade det amerikanska 

samhället kom i dagen. Aktivister mördades, vuxna likaväl som barn, kyrkor och 

hem bombades – Martin Luther King förlorade själv sitt liv.  

Men det finns ett annat slags hopp vid sidan av det falska, passiviserande 

hoppet – ett hopp som har sin grogrund i själva livet. De svarta var inte 

maktlösa, de hade makt att åstadkomma förändring, att erövra sina rättigheter. 

De var inte sämre än de vita, inte dömda till fattigdom och kriminalitet, de var 

offer för århundraden av mord och förtryck. De hade anledning att vara stolta, 

för de hade överlevt mot alla odds, och de kunde kämpa för sin frihet. De hade 

makten i sina händer.   

Denna känsla av värdighet är grunden för Kings ickevåldsstrategi i kampen för 

medborgerliga rättigheter. Systemet kan besegra dem som sänker sig till våld 

och hat – men aldrig stå emot dem som hävdar sin rätt att vara människor med 

värdighet och integritet. Inför en sådan fiende förlorar den orättfärdiga makten 

sin legitimitet – den avslöjas i sin brutalitet. Och ju mer våld och förtryck den 

brukar desto större blir dess nederlag. De som kämpar för människans 

värdighet – de som kräver sina oförytterliga rättigheter – de kämpar för allas 

rätt, för hela samhällets överlevnad. Till sist måste de segra! 



Det aktiva, sanna hoppet är en mäktig kraft. I alla sina tal och texter artikulerar 

King detta hopp på olika sätt.  I sitt mest berömda tal i Washington i augusti 

1963: sammanfattas det i orden ”I have a dream…”  

Också i de mörkaste stunderna, när kampen blivit för tung att bära, håller han 

fast vid hoppet. Kampen är en pilgrimsvandring mot det förlovade landet. I sitt 

sista tal, innan han brutalt mördas, talar han om hur hoten tornar upp sig, men 

han har varit ”on the mountaintop”. Han har sett ut över det förlovade landet. 

Han kanske inte får vara med när man når fram till det, men han har sett det. 

Han bärs av ett hopp och en uppgift större än rädslan för det egna livet.  

Kings hopp bärs av en tro – hans tro är motorn i allt han gör. Men tron bärs 

också av hoppet. När hoppet förvandlas till handling och kamp, till engagemang 

för människors rättigheter, för fred, för ekonomisk rättvisa och demokratiska 

rättigheter, då stiger Kristus ut ur teologins dogmatiska låda, där han framstår 

som avlägsen, främmande och svårfångad och blir en levande realitet. Han 

vandrar med oss i kampen! Han finns här och nu med oss!  

När tro blir frikopplat från kravet att leva i solidaritet med de förtryckta, när 

den inte längre drabbar oss med sin moraliska tyngd, som ett krav och en 

förpliktelse, då förvanskas den. Vi förlorar kontakten med dess innersta 

centrum. Den blir ett utanpåverk. Ett falskt hopp! Ett ihåligt skal. Också de vita 

som förslavade och lynchade de svarta, de som senare upprätthöll segregation 

och raslagar i Södern och bombade de svartas kyrkor kallade sig kristna. Ja, de 

rättfärdigade sina handlingen med sin tro! Tydligare kan det inte bli att kristen 

tro kan förfalskas.  

Påsken 1962 predikade King till sin församling i Ebenezer Baptist Church. Han 

talade om hur församlingen på olika sätt hade erfarenhet av att leva i 

långfredagens smärta. När människan förtingligas och reduceras, förtrycks och 

förminskas då förlorar tillvaron sitt värde och sin mening. Ingenting är heligt! 

Livet negeras. Inte heller människan är längre dyrbar och oersättlig utan bara 

en vara, en produkt, ett råmaterial. Det är vår långfredag.  

Han talar om hur församlingen har erfarit denna långfredag, genom 

ekonomiska orättvisor och alla de prövningar som de fått gå igenom på grund 

av segregation och diskriminering. Men långfredagen vetter alltid mot 

påskdagen. Påskdagen är den yttersta bekräftelsen av att universum har en 

mening. Det finns något bortom det materiella, det finns värden som inte kan 

mätas! Det heliga, det eviga, det sanna triumferar! För var och en av oss 



bekräftas att människan är Guds avbild, och därför oskattbar. Själva livet har 

ett okränkbart värde, för sin egen skull, därför att det är skapat av Gud. Om än 

ondska och destruktivitet kan sitta på tronen idag, om än det goda kan tyckas 

tillintetgjort – så är det ändå ofrånkomligt att det sanna och goda ska avgå med 

segern.  

Idag ser vi effekterna av människans rovdrift på naturen. Den är nära 

sammankopplad med den rovdrift på våra medmänniskor som format och 

formar vårt samhälle. En påminnelse om denna rovdrift fick vi när man under 

förra året i USA mindes att det var fyra hundra år sedan det första slavskeppet 

lämnade sin mänskliga last vid Virginias kust. Men även idag ser vi överallt 

effekterna av denna rovdrift. De är fullt synliga: Rasism och misstro, socialt 

utanförskap och växande ekonomiska orättvisor, flyktingströmmar som ingen 

vill ta ansvar för.  

Kolonialism, slaveri, kapitalism, massutrotning och klimatkris är alla delar av 

samma berättelse. Det är världens långfredag, där det är så lätt att drabbas av 

förtvivlan eller att klamra sig fast vid lögner och falska hopp. Men i kampen för 

en bättre värld, i solidarisk handling, när vi går samman, förenas i viljan att 

förändra till det bättre – där kan vi ana ljuset från den påskmorgon som väntar, 

vi kan se in i det förlovade landet, där vi en gång med Martin Luther King ska få 

säga: Free at last, free at last! Thank God almighty, we are free at last.”  

 

 

  

 


