
FRIHET I KRISTUS 

Mark 7:31-37 

 – är temat denna söndag. Frihet är för mig ett väldigt positivt 

laddat ord. Och så tror jag att det är för många av oss. När 

man som jag hänger på häktet så fattar man också innebörden 

av frihet ännu mer. När den där helt vanliga vardagliga 

friheten tas ifrån dig. Det finns alltså en frihet i Jesus Kristus.  

Men så är dagens evangelietext en av de mer mysko i 

evangelierna. Jag har ju hela min uppväxt fått höra hur 

otrevligt det är att gå och spotta, men här spottar Jesus. När 

jag väl gjorde det och min frireligiösa mor såg var hon på mig 

som en hök. Spotta inte Walle. Också upptäcker man att det är 

både bibliskt och Jesuslikt. Följ mig sa ju Jesus. Hade ju varit 

ett grymt argument som barn och tonåring. Kom med så läser 

vi Mark 7:31-39 

31Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon 

till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. 32Där kom de till 

honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och 

de bad Jesus lägga sin hand på honom. 33Han tog honom 

avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och 

spottade och rörde vid hans tunga. 34Sedan såg han upp mot 

himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det 

betyder: Öppna dig!). 35Med ens öppnades mannens öron och 

hans tunga löstes och han talade riktigt. 36Jesus förbjöd dem 

att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto 

ivrigare spred de ut det. 37Och alla blev överväldigade och 

sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och 

de stumma att tala.” 

Dekapolis var ett stadsförbund om tio hellenistiska-romerska 

städer öster om Galileiska sjön och Jordan. Ryktet om att det 

finns frihet i Kristus har spridit sig och ett gäng vänner eller om 

det var familj hade tagit med en döv man till Jesus. Detta i en 

tid utan teckenspråk, och där dövheten antagligen hade 

placerat denne mannen utanför samhället, utan jobb och utan 

förmåga att kommunicera och umgås. Idag är döva del av 

samhället som alla andra även om det till viss del fortfarande 

är en subkultur, men detta var en annan tid. Mannen var en 

outcast, utanför samhället. Och det märkliga är att Jesus älskar 

de som är utanför, de som inte passar in, de som andra ser ner 

på. Det händer gång på gång, som Sackaios som folk hatade 

som cashade in pengar svart vid tullen, som alla de 

spetälska/leprasjuka som levde i totalt utanförskap, som inte 

bara blir helade utan det också får öppnas en ny värld i 

samhället med gemenskap och relationer och acceptans.  



Men varför spottar Jesus då, och stoppar fingrarna i öronen på 

mannen och sen i rör vid hans tunga? Kanske var det så att 

mannen behövde få se att Jesus gjorde handlingar först för att 

han skulle fatta och våga tro att det omöjliga faktiskt kunde 

ske. Han behövde ett vidrörande av Jesus för att våga tro att 

det gällde honom. Men varför Jesus just spottar, det har jag 

faktiskt ingen aning om.  Men sen är det som om hela 

treenigheten är med. Jesus ser upp mot himlen, Fadern. Han 

tar ett djupt andetag – Anden. Ni kommer väl ihåg vad som 

händer senare i slutet av Johannesevangeliet 20:22 när Jesus 

Andas på sina lärjungar och säger ta emot Helig Ande. Eller när 

Gud i alltings början låter Gudsvinden, Guds  Ande, Guds ruach 

(som är det hebreiska grundordet, svepa fram över det om 

ingenting är och skapa liv.   

Också kommer det, ordet som så fascinerande fått stå kvar på 

originalspråket arameiska i all världens bibelöversättningar – 

EFFATA – Öppna dig! Och undret sker! 

1. 

Kanske är det så att vi också idag här i Korskyrkan behöver 

vidröras av jesus för att vi ska våga tro att Jesus kan sätta 

människor fria idag, göra under, förvandla det som vid första 

anblicken kan verka kört eller omöjligt. Kanske inte bara för att 

våga tro att det är möjligt i Sverige idag, utan att det är möjligt 

i mitt liv. Friheten i Kristus är för dig och mig.  

I sommar har jag läst några böcker som alltid en sommar och 

en av böckerna läste jag precis i början av sommaren. 

Sebastians Staksets bok ” bara ljuset kan besegra mörkret”. 

Sebbe Staxx för er som inte vet frontade ju en destruktiv och 

kriminell livstil och har varit en ikon för många unga människor 

i Sverige. Under flera år kämpade han med att välja mellan 

Jesus och drogerna och självdestruktiviteten som hela tiden 

ville dra ner honom igen. Jag ska läsa ett kort litet citat när han 

till sist kommer rakt ner i botten och fattar att Jesus är det 

enda som kan sätta honom fri.  

Sid 83, 86, 87 

Jesus är en verklighet som kan sätta människor fria idag, som 

kan sätta dig fri. Låt Jesus vidröra dig och ropa in sitt EFFATA i 

ditt liv så du vågar tro och leva så.  

2. 

En annan aspekt är att vi nog behöver vidröras av Jesus för att 

faktiskt höra Guds röst. Ibland kan det vara så att det är vi som 

är döva. Vi anar att Gud faktiskt vill tala in i våra liv, men vi hör 

ingenting. Så kan jag känna det ibland. Är det dags för Jesus att 

få stoppa fingrarna i dina och mina öron idag. Jesus vill tala in i 



våra liv, leda oss, utmana oss, förklara sin kärlek till oss, ge oss 

sin frid, men vi är som döva. Och är man döv så kan man också 

få svårt med talet, när vi inte hör Guds kärleksord, Guds 

utmaningar, Guds vägledning så kan det också bli svårt att be, 

tacka, prisa, tillbe Gud, orden liksom fattas oss och vi blir tysta. 

Behöver våra tungor vidröras för att tillbedjan och lovsången 

och glädjen ska få uttryckas i våra liv igen? 

Låt Jesus vidröra dig och ropa in sitt EFFATA så du hör Guds 

röst igen och blir fri att prisa honom. 

Jag tror ibland på lite tokiga och naiva handlingar som hjälp 

när vi ber. Och nu skulle jag vilja utmana dig, men bara dig 

som vill, att tillsammans med mig när vi ber blunda och stoppa 

dina fingrar i öronen och be med Jesu egna ord, Effata – öppna 

dig! Och ni andra som inte är sugna på att stoppa fingrarna i 

örnen – helt ok – men kanske kan ni av hänsyn också blunda 

eftersom man kan känna sig lite dum annars sittandes på en 

gudstjänst med fingrarna i öron och hojta effata. Så vi blundar 

alla och du som vill, be med mig.  

Är det så att du känner att du längtar efter ett vidrörande av 

Jesus så sök dig fram hit för att bara böja knä inför Jesus och 

på det sättet uttrycka din längtan, eller gå längst bak vid 

ljusbäraren och låt förebedjarna be för dig. 

 

 


