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7 . søndag i treenighetstiden – 28. juli 2019
Prekentekst: Mark 5, 25-34
Lesetekst I: Salme 8, 2-10
Lesetekst II: 1 Kor 1, 26-31

Ut av skammen
Kvinnesyn
Prekenteksten denne søndagen er fra et samfunn hvor kvinner ikke hadde samme verdi som menn.
Et samfunn hvor klasseskillene var store, et samfunn som er sterkt fundert på begrepene ”skam og
ære”.
Dette var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. En kvinne med blødninger ble betraktet
som uren og var utestengt både fra det sosiale og religiøse fellesskapet.
En jødisk ortodoks bønn, som bes i dag, går slik: ”Takk Gud for at du ikke skapte meg som hedning
eller som kvinne”.
Skam, isolasjon, tap og sorg.
Hun er uren og kan kjenne seg forkastet, avvist og forlatt av Gud og mennesker, fratatt verdi og
verdighet, både som mennesker og kvinne.
1 Kor 1,27 … ”det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.
Kvinnen ønsket ikke å trenge seg på, men tenkte at ”kunne jeg bare få røre ved kappen hans”….
Kanskje er hun den kvinnelige utgaven av Sakkeus? En som gjemmer seg, som ikke vil trenge seg
på, men som nærmer seg Jesus bakfra. Det er mange som opplever seg som forkastet av andre og
kanskje til og med forkastet av samfunnet. Kanskje var hun en av dem som ville holde seg usynlig?
Kanskje synke i jorden, når Jesus spurte om hvem som rørte ved kappen? Kanskje hun var en av
disse som helst holder seg litt på avstand, som synes det er for utenkelig å stå der ansikt til ansikt?
Hva skulle hun si? Hvordan skulle hun oppføre seg? Og - hva ville folk si?
Noen mennesker kan tenke at Jesus ønsker å bruke tid sammen med dem som er mer vellykket.
Der hvor livet ser ut som et overskuddsforetak, og ikke som et konkursbo. Det er kanskje sånne
erfaringer mange mennesker bærer med seg i møte med kristne. Hvorfor skulle da ikke Jesus være
slik? Man vil derfor ikke gi seg til kjenne.
Budskapet om Jesus gir håp om utfrielse og et annet liv
Jesus er på vei til Jairus datter. Et ærende som hastet. Hva ville skje dersom han kom for sent?
Jairus var synagogeforstander, og en viktig mann i samfunnet. Kanskje var han mer påtrengende
og frimodig enn denne kvinnen. Hvorfor skulle ikke Jesus bry seg mer om Jairus sin datter, enn om
denne kvinnens plager? Hun hadde brukt mye penger på leger og sto nå tomhendt tilbake med en
kvinnekropp hun skammet seg over, med lidelse, tap og sorg.
Mange jøder har en lengsel etter Messias i dag. En som frelser og kan gi nytt håp og nytt liv. For
noen år siden fikk familien vår anledning til å tjenestegjøre i Immanuel kirken i Tel Aviv. Der
kunne ortodokse jøder komme inn i kirken, med hjelmen på hodet. Hjelmen ville de ikke ta av, i
frykt for å bli gjenkjent av andre mennesker, men samtidig opplevde vi en søken etter Messias.

Søken etter en som kan gi håp, utfrielse og et annet liv.
I dagens tekst stopper Jesus opp, som for å invitere oss inn. I dag er det kanskje din tur til å komme
fram, du som har ”berørt” kappen hans bakfra, du som har bedt en stille bønn. Du som lengter og
du som strever. Jesus vil stoppe opp, han vil snu seg også mot deg, se deg ansikt til ansikt med
ordene: ”Din tro har frelst deg”.
Jesus gir oppreisning og verdighet tilbake
Et liv med Messias er et annerledes liv. Han gjør den sterke svak og den svake sterk.
Vi er hans verk i Kristus Jesus. Den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.
Jesus kjenner en kraft gå ut fra seg - og blikket hans søker nå å finne den som har berørt klærne
hans. Han leter etter den skambelagte, den som opplever seg verdiløs.
Jes 46,13 ”Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte og min frelse dryger
ikke”.
Jesus bringer kvinnen fra skam til verdighet. Hans frelse gjelder kvinnen og hvert et menneske - til
et oppreist liv under Guds nådige blikk.
Det står også i leseteksten i 1 Kor 1.26: ”Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: Ikke mange vise
etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt”.
Det som i menneskelig forstand anses som svak og lite verdt, det bruker Herren. Gjetere, tollere,
kvinner, samaritanere, spedalske og urene, skjøger , røvere etc. Dagens tekst blir en påminnelse om
at Jesus åpner himmeldøren på vidt gap for alle som søker ham. Jesu hjerte banker der hvor synd
møter nåde, hvor synderen møter frelseren. I Jesu øyne er vi alle elskverdige!
Salme 8
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der – hva er
da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham. Du gjorde ham lite
ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.
Vi kan ofte beundre det skapte, naturen og det flotte skaperverket. Vi trenger å bli minnet på at
mennesket har en særstilling. Alle mennesker! Det gjelder denne kvinnen, og det gjelder deg og
meg!
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