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Tunadalskyrkan 13 03 03
Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna
och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad
som ska ske nästa gång. De har hört om hur han har stillat en storm
ute på Genesarets sjö, och hur de höga vågorna med ens blivit stilla.
De har hört om hur en besatt man har blivit befriad från onda
makter, och nu kommer nästa utmaning. En synagogföreståndare har
fått förtroende för Jesus och kommer med gråten i halsen och ber
Jesus att bota hans dödssjuka dotter. Så nu är Jesus och lärjungarna
på väg dit, åtföljda av den stora människoskaran. Spänningen är stor,
ska han kunna göra något?
Låt oss använda vår fantasi och tänka oss in i att vi är en av
människorna i folkhopen. Vi har hört ryktena, vi vet inte vad vi ska
tro, kanske ligger det någon sanning i det hela. Vilka tankar får du och
jag? Vi tar en liten stund att tänka oss in i berättelsen……….
Förmodligen var det fler än en som ville komma nära Jesus och
kanske röra vid honom, hälsa på honom, tala med honom, och i en
stor folkhop märks det inte om någon kommer närmare än någon
annan. Men det fanns en människa som kom med ett alldeles
speciellt behov. En kvinna som hade lidit av blödningar i tolv års tid,
blödningar som bara fortsatte och fortsatte, ett obehag i sig, men
som också ledde till att hon blev utstött ur all social gemenskap och
fråntagen all mänsklig beröring. Enligt renhetslagarna i Gamla
Testamentet så var en kvinna oren så länge blödningarna pågick, hon
kunde inte sätta sig någonstans, för då blev det orent, ingen fick röra
vid henne, för då blev den människan oren, hon fick inte komma till
templet och fira gudstjänst, för templet fick inte orenas. Lagar som vi
idag har svårt att förstå, men som var en verklighet då. Hon hade
betalat en massa pengar till läkare som inte kunde hjälpa henne, nu
fanns det ingen mer hjälp att få. Så hon trotsar lagens ord och
kommer till Jesus i hopp om att få hjälp. Och även om vi inte har
samma faktiska situation som kvinnan kanske vi kan känna igen oss i
hjälplösheten, i problematiken att inte vara välkommen, i känslan att
det är sista utvägen. Låt oss försöka tänka oss in kvinnans
situation…..
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Hon hade nåtts av ryktena om att Jesus samlade mycket folk omkring
sig, och tog sig för att gå ut trots risken att bli upptäckt och bortkörd.
Men förmodligen var människorna så nyfikna på vad som skulle
hända när Jesus mötte synagogföreståndarens dotter, att de inte
riktigt brydde sig om vilka som fanns i hopen. Kvinnan hade fått för
sig att hon skulle försöka nå fliken på Jesu mantel, för hon fick ju inte
röra vid Jesus, för då blev han också oren. Så hon smög sig fram i
hopen, och lyckades ta sig fram till Jesus och nå hans mantel. Och
något hände, blodflödet stannade, och hon kände i sin kropp att hon
var botad. Vilken glädje, vilken lättnad. Tänk att hon fick hjälp… Kan
du känna hennes reaktioner??
Ingen annan märkte något, men Jesus märkte att något hade hänt!
Han hade känt hur kraft gick ut från honom, och att ett gudomligt
ingripande hade skett. Så han stannade till, och undrade högt vem
som hade rört vid hans kläder.
Lärjungarna som hade sett så mycket av vad Jesus kunde göra,
förstod ändå ingenting, med så mycket folk, så måste det ju ha varit
många som kom nära Jesus, vilken dum fråga. Men Jesus fortsätter
att leta efter den som rört vid honom, och kvinnan kommer darrande
och rädd fram till honom, något som i sig var oerhört, för kvinnor och
män pratade inte med varandra öppet. Men Jesus såg människan
mer än traditionen och mötte henne, såg henne, bekräftade henne
och gav henne uppmuntran: ”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i
frid. Du är botad från ditt onda.”
Från att ha varit utstött till att bli fullt bekräftad. Vilken möjlighet,
säkert inte bara enkel att hantera, men hon fick verkligen ett helt
nytt liv.
Och det är ju inte enda gången i evangeliernas skildringar, som vi
möter den här sidan av Jesus, hur han ser och bryr sig om den
enskilda människan, och gärna den som andra inte riktigt ville ha med
att göra. Och han griper in på många olika sätt. Och trots att han var
på väg till något som verkade mycket viktigare, en dödssjuk flicka, så
tog han sig tid, så stannade han till och ville få bekräftat vad som
hade hänt, för han visste att något hade hänt, för kraft hade utgått
från honom.
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Min dotter, din tro har hjälpt dig, var orden kvinnan fick höra. Din tro
har hjälpt dig! Tro i det här fallet handlade om tillit, om att hon
trodde att något skulle ske om hon kom i Jesus närhet, det handlade
förmodligen inte om goda formuleringar, och trosbekännelser, utan
om att allt det hon hört om honom var sant, och det gjorde att hon
trotsade allt det yttre för att komma till honom.
Vår situation ser förmodligen ut på ett annat sätt än kvinnans.
Åtminstone till det yttre. Vi har inte alla bud och förordningar, men vi
kan ändå ha mycket inom oss som vi behöver hjälp med. Det kan
handla om smått och stort, det kan beröra livsfrågor, det kan handla
om livsomständigheter, det kan vara sådant som vi inte riktigt kan
förstå. Och frågan är vart vi tar vägen med det. Idag finns många
självhjälpsböcker, det finns många metoder, mer eller mindre bra
utifrån kristen utgångspunkt, det kostar ofta mycket pengar, men vi
har ofta så mycket lättare att ta till detta än att komma till Jesus. För
ibland kan vi tänka: Inte kan han bry sig om min situation, hur skulle
han kunna göra något åt detta. Men han vill gripa in i olika delar av
livet, också de delar som vi kan tycka att han inte skulle bry sig om. Vi
kan inte sätta agendan, men vi kan efter ett tag förstå att någonting
har hänt. Ibland kan det ske genast som med kvinnan i texten, men
lika ofta är det en process, där vi efterhand kan se att det är mer än
mänskliga förmågor som funnits med i det hela.
En ung man som nyss kommit till tro berättade om vad som hade
hänt honom. (och jag har fått hans tillåtelse att berätta). Han sa
ungefär så här: Jag hade en situation som var ganska hopplös. Jag
hade problem med droger och alkohol, min dotter hade tagits ifrån
mig, jag hade ingen bostad, inget arbete. Jag flyttade till Finland för
att komma ifrån alltihop. Där började jag fundera på kristen tro, och
att bli frälst. Jag kom tillbaka till Sverige, och bestämde mig för att bli
kristen. Idag har jag bostad, delad vårdnad om min dotter, en
praktikplats som kanske kan leda till jobb, och när suget sätter in kan
jag kontakta mina kristna kompisar och få stöd; jag kan be till Jesus
och han hjälper mig. Det är ett enda stort bönesvar alltihop.
En av de möjligheter vi har fått är bönen. Vi kan ju inte bokstavligen
komma till Jesus och röra vid honom, men genom bönen har vi en
kommunikationskanal, där han vill möta oss utifrån våra behov. Vi är
olika när det gäller hur vi ber, vilka ord vi använder, hur vi står eller
sitter, men det har ingen betydelse, det viktiga är att vi kan få komma
till honom med allt, också det som vi kanske egentligen skäms lite för
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att komma med. Kvinnan rådde inte för sin situation, men man kan
ana att hon skämdes för att det var som det var. Men hon vågade
låta det komma fram i ljuset, och då fanns det möjligheter att åtgärda
det.
I Psaltaren finns det en psalm som handlar om att våga vara öppen,
för när man vågar tala om det svåra blir det ofta lättare att bära och
ta itu med: Den handlar om synd och skuld, ibland är det synd som
gör att man mår dåligt, men jag menar att principen gäller också
sådant vi brottas med, sådant vi skäms för, som vi kanske inte knappt
vågar bejaka för oss själva: I Psalm 32 läser vi: Lycklig den vars brott
har förlåtits, och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har
avskrivits av herren, och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg
tynade jag bort, jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din
hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då
erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag
vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.
Att gå och grubbla på något kan vara som att vara som en åker i
sommarens torka, det växer inte, det är torrt och dammigt. Men att
då få berätta, få sätta ord på det som är svårt gör något i mitt inre,
Förlåtelsens verklighet kommer in, som ett renande vatten, som ger
nytt liv, ny kraft. Och åkern bär frukt och blir bördig.
Ofta kan det vara en hjälp att försöka sätta ord på det som är
problem. För så länge det handlar om ostrukturerade tankar, så är
det som ett virrvarr i tanken, och det kan komma i nattens timmar,
det kan komma i drömmar, och det bara mal och mal. Ett enkelt sätt
kan vara att ta några papper och en penna, och skriva ner en sak på
varje papper, uti från det vi funderar på, och så lägga det på bordet
framför oss och betrakta det liksom utifrån, och så få en hjälp att
förstå vad det egentligen handlar om.
Ett annat sätt kan vara att tala i förtroende med någon medkristen,
någon medmänniska, som kan hjälpa till att se problemet med andra
ögon, och ge nya infallsvinklar, och plötsligt kan det finnas
möjligheter istället för bara svårigheter.
Och vilken möjlighet vi har fått i att be för varandra och lyfta
varandra inför Herren. Häromdagen pratade vi om bön, och om
vilken betydelse förbönen från andra kan ha. När min egen tro inte
räcker till, när jag inte riktigt förmår att trotsa omständigheterna, kan
andras tro och omsorg bära mig. Och vi konstaterade att det är precis
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som att förbönerna väver en matta som spänns upp under oss, som
räddar oss från att falla ner i det djupa hål vi kan uppleva att vi är på
väg att falla i. En matta som är stark och där ibland bara vissheten att
inte vara ensam betyder väldigt mycket.
Kvinnan i berättelsen fick inte ens en bön till hjälp, utan hon fick del
av kraften direkt från Jesus. Men idag har Jesus valt att använda oss
som sina redskap för att förmedla hans kraft. Paulus skriver om
kraften i Efesierbrevet 1: Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se
vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss
bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror- samma
oerhörda kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom
från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.
Det är inte vi som i oss själva har någon kraft, men vi kan få vara
förmedlare av kraften. Därför känns det så bra att få kunna erbjuda
förbön i våra gudstjänster, som en möjlighet att få hjälp av Kristus
själv genom varandra. Det kanske inte går att säga allt vid dessa
tillfällen, men Jesus vet ju vad mitt behov är, och kan fylla det, och
möjligheten finns alltid att prata med någon efteråt eller vid annat
tillfälle.
Jesus och människoskaran runt honom var på väg hem till en
synagogföreståndare, men Jesus stannar upp, tar sig tid och ger
något nytt till en enda människa som är mycket värdefull i hans ögon.
Men innan skaran hinner sätta sig i rörelse igen kommer det bud från
synagogföreståndarens hem: Din dotter är död! Man kan ana
reaktionerna bland de många människorna, Fick kvinnan gå före
barnet?? Men Jesus som hade ett annat perspektiv uppmanar
synagogföreståndaren att inte vara rädd och att tro, och tar med sig
två av lärjungarna hem till den döda flickan, tar barnets hand, säger
”Talita khoum”, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stå upp, och hon
blev fullt frisk.
Jesus grep in på två helt olika sätt, beroende på att det var två helt
olika omständigheter. Idag vill han gripa in i vårt liv, oavsett vilken
utgångspunkt vi har. Vi kan aldrig diktera villkoren, gör si, gör så, men
får be om hans ingripande på det sätt vi bäst behöver. Ibland kan det
ske genom läkarkontakter, ibland genom att vi tar tag i olika saker
och försöker förändra det vi kan förändra och gör det tillsammans
med honom, en annan gång kan det ske genom förbön, genom att vi
vågar lita på att han har allt i sin hand, han har allt under kontroll,
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även om det utåt sett inte verkar vara så. Och så får vi komma med
vår tro, svag eller stark och möta honom, och han vill ge oss kraft och
stöd för varje dag.
AMEN

