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Vi möter i dagens text Simon den spetälske, en kvinna och
en grupp lärjungar. Vi ska i dag stanna upp inför dessa
personer.
1. Simon den spetälske är bara omnämnd här i
Markusevangeliet. Vi vet av andra berättelser i Bibeln att
Jesus inte var rädd att umgås med de spetälska och det var
därför inget onaturligt för Jesus att besöka Simon den
spetälske och dela måltid med honom.
I bl a 3 Mos 13 och 14 kapitel finns anvisningar om hur
prästerna skulle hantera denna sjukdom, så att den inte
skulle spridas.
Den som var spetälsk skulle betraktas som oren och
tvingades därför att leva helt isolerade från andra. De var
tvungna att bära en bjällra för att varna andra och ropa:
spetälsk, spetälsk, så att de inte skulle smitta någon.
För Jesus fanns det inga gränser för hans kärlek och
omsorg. Inte ens den smittsammaste sjukdom var ett
hinder för människor att få möta Jesu kärlek.
De tecken som följde Jesus var att han botade de spetälska,
bara genom att säga: Bli ren. På ett mirakulöst sätt så
läktes deras sår och de blev friska.
Sedan hänvisade Jesus dem till att visa sig för prästerna
som skulle konstatera att de var friska.
Enligt lagen skulle de offra två duvor. Den ena duvan
skulle slaktas och blodet skulle samlas i ett kärl med friskt
vatten. Sedan skulle prästen doppa den levande fågeln i
detta kärl innan den skulle släppas fri.

Jag ser denna händelse som en förebild till hur Jesus dog
en blodig död på korset, men också som en förebild till
Jesu uppståndelse från de döda och hur han som
uppstånden kunde han visa på sina genomstungna händer
och såret i hans sida.
2. En annan som omnämns i texten är kvinnan som kom
till Jesus. Hon var en som förstått att Jesus var
Guds Messias, som frambar glädjebud till de betryckta och
gav de förkrossade bot, som profeten Jesaja talat om i den
gammaltestamentliga texten
Hon hade själv fått uppleva Jesu upprättelse från det
gamla liv, som hon tidigare hade levt. Hon hade fått möta
Jesu kärlek, som förvandlade hennes liv till att bli ett Guds
barn. Nu ville hon ge Jesus det dyrbaraste hon ägde. Hon
häller ut sin dyrbara nardusbalsam över Jesu huvud, den
hade kostat henne lika mycket som en dåtida årslön.
Jesus säger att hon sörjt för att hans kropp skulle bli smord
till sin begravning. Bara någon vecka senare blev Jesus
dödad på korset och begraven.
Under fastetiden blir vi gång på gång påminda om detta,
att Jesus i sin kärlek till oss människor skulle lida och dö.
Han gjorde det för att i sin död ta på sig alla människors
fel och brister.
Jesus brukar kallas den smorde, Kristus och Messias. Han
blev synligt smord av denna kvinna. I honom uppfylldes
de gammaltestamentliga löftena om Messias. När Jesus i
Nasarets synagoga läste texten från Jesaja 61
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att
frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att
förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att

ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från
Herren.
Sedan håller Jesus en superkort predikan, han säger "Idag
har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör
mig."
Han är konungarnas konung. Över Jesu kors hade Pilatus
låtit skriva ett anslag där det stod varför Jesus blev
avrättad: Jesus från Nasaret Judarnas konung.
Men Jesus är inte bara judarnas konung, han är också en
universell konung, en konung för alla tider i det rike som
kallas för Guds rike. Ett rike där vi får äga vårt
medborgarskap redan nu genom det heliga dopet.
3. Vi möter i texten också några lärjungar som handlade
fel. De grälade på kvinnan för hennes handlande mot
Jesus. Hur kunde hon bara hälla ut en så dyrbar
nardusbalsam över Jesu huvud? Och så haglade kritiken
mot henne. De gjorde henne verkligen ledsen.
Visst kan det vara så med oss människor att vi har så lätt
att göra varandra illa. Vi säger sådant som vi inte borde
säga, vi kan med hela vår kropp visa vårt ogillande. Vi
visar inte varandra den kärlek som vi borde.
Kvinnan var tyst inför anklagelserna och låter Jesus
försvara henne.
Det är föredömligt handlat.
Att ge igen ökar bara våldsspiralen och för inget gott med
sig.
Jesus försöker att tala sina lärjungar till rätta, som
handlade fel. De behövde förstå att de varit kärlekslösa
och dömande. Även de behövde Guds förlåtelse och en
förändrad attityd till andra människor.

Det är fyra saker jag vill särskilt lyfta fram i dag
1. Jesus kallar oss i dag att villigt vandra den väg som
han vill leda oss på. Även om det skulle vara en väg till
dem som står utanför det etablerade samhället.
2. Jesus kallar oss i dag att låta Jesu kärlek råda i våra liv,
så att vi i varje människa kan se den Guds avbild som de
är skapade till.
3. Jesus kallar oss i dag att leva så nära honom i hans
kärlek, att vi kan be för dem som är dumma mot oss eller
rent av förföljer oss.
4. Jesus kallar oss i dag att leva så nära Jesu brinnande
hjärta, att våra liv blir upptända av Kristi kärlek.
Med Jesus vid vår sida har vi vunnit vårt livs största vinst,
som ingen kan ta ifrån oss.

