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TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - Kampen mot ondskan 

Dagens evangelietext är ryckt ur sitt sammanhang. Därför börjar vi 

med de tre verserna som föregår dagens text: 

Mark 5:21-23 När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön sam-

lades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom 

det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus 

kastade han sig för hans fötter och bad enträget: »Min lilla dotter är 

nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddas 

till livet.« 

Nu kommer dagens evangelietext: 

Mark 5:24-34 Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och 

trängde sig inpå honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blöd-

ningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå 

mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade 

hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berätta-

des om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans 

mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle 

hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i krop-

pen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade 

gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: »Vem 

rörde vid mina kläder?« Lärjungarna sade: »Du ser väl hur folk 

tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!« Han såg 

sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad 

som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner 

för honom och talade om hur det var. Han sade till henne: »Min dot-

ter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. 

En kvinna med kontinuerliga blödningar under tolv år. Ett fysiskt li-

dande där man, utan att ha någon större medicinsk kunskap, kan före-

ställa sig ständig blodbrist och järnbrist. Tillstånd som ger onormal 

trötthet. Sådant hade kvinnans liv varit under tolv år. 

Därutöver medförde hennes tillstånd att hon var ceremoniellt oren och 

ställd utanför samhället! Vi läser följande ur GT:s lag: 

3 Mos 15:25-28 Om en kvinna har en blödning som varar flera dagar 

utan att det är hennes menstruation, eller om menstruationen varar 



onormalt länge, är hon oren så länge blödningen pågår, liksom hon 

är det vid sin menstruation. Allt hon ligger på under sin blödning blir 

som det hon ligger på under menstruationen, och allt hon sitter på blir 

orent, liksom vid menstruationen. Den som rör vid något av detta blir 

oren och skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. När 

kvinnan renas efter blödningen, skall hon låta det gå sju dagar. Sedan 

är hon ren. 

Modern läkarvetenskap ser sannolikt på detta bud som en hygienåt-

gärd. För att skydda kvinnorna mot farliga infektioner. Gud gav budet 

till israeliterna under deras 40-åriga vandring i öknen. Ett liv med små 

möjligheter till personlig hygien. 

Därutöver är det något särskilt med blod. Att ”kroppens liv är i blo-

det”. Blodet från ett offrat djur var förutsättningen för försoning: 

3 Mos 17:11 Ty varje varelses liv är dess blod, och jag har gett er 

blodet för att ni skall stänka det på altaret och bringa försoning åt er 

själva. Blodet ger försoning, eftersom det är livet. 

I gamla förbundet gällde att ett offerdjur fick ge sitt liv – i stället för 

människan. Utan dess blod och död, fanns ingen rening från synd. 

Du och jag gör misstag, vi begår synder. Oftast ser vi inte konsekven-

sen förrän efteråt. Är vi medvetna om konsekvensen, när vi begår 

handlingen, är det ännu värre. Gud älskar var och en av oss, trots våra 

synder. Synder som innebär att vi gör uppror mot Gud och Guds av-

sikt med våra liv. Därför sände han sin son, för att ge oss försoning. 

En försoning, som många människor avstår från och skrattar åt. 

Jesus deklarerade – instiftade – ett nytt förbund, byggt på hans eget 

blod. Det gjorde han i kraft av att han är Guds enfödde son. Vi läser 

Jesu instiftelseord till Guds nya förbund med mänskligheten: 

Luk 22:19-20 Sedan tog han (Jesus) ett bröd, tackade Gud, bröt det 

och gav åt dem och sade: »Detta är min kropp som blir offrad för er. 

Gör detta till minne av mig.« Efter måltiden tog han på samma sätt 

bägaren och sade: »Denna bägare är det nya förbundet genom mitt 

blod, som blir utgjutet för er. 

”… offrad för er … utgjutet för er” är ord riktade till lärjungarna. Rik-

tade till Jesu lärjungar i alla tider. Vi får del av hans försoning. Du och 

jag ingår i det nya förbundet, genom vår vilja att vara hans lärjungar. 


