
Predikan i Alhems kyrka söndagen den  30 augusti 2009. 
Predikotext: Mark. 7:31-37 
Övriga texter: Ps. 145:13b-18 (som inledningsord) 
Tema: Friheten i Kristus 
Firningsdag: Tolfte söndagen efter trefaldighet 
Typ av gudstjänst: Söndagsmässa 
Musik: 39, 826, 920, 396, 288  
 
Inledning 
Dagens tema är ”Friheten i Kristus”. Det kan låta som ett stort och 
fint ämne, och det är det ju också! Men, det är ett ämne som kan 
göra människor upprörda, förvånade och glada. Vi får se vad 
resultatet blir för oss här, men förhoppningsvis får vi syn ännu lite 
mer på Guds godhet och får någon ytterliggare aspekt av vad vår 
frihet i Kristus innebär.  
 Vi ska betrakta vår frihet i Kristus, en del av vad den rymmer, 
med hjälp av Jesus själv och den text som vi just läste.  
 
Framförallt ska vi stanna upp inför:  
 städerna ”Tyros” och ”Sidon”  
 Jesu väg till Dekapolis 
 och sist helandet, läkandet av den döve och nästan stumme 
mannen.  
 
Geografi 
För att få någon känsla för vad som sker och vad denna text och 
detta ämne har med oss att göra, så här en söndagsförmiddag i det 
tjugoförsta århundradet, så ska vi titta lite på geografin.  
 För det är ju så fantastiskt att Gud inte bara är någon luddig idé, 
något stort och gott som kanske finns så där i största allmänhet, nej, 
Jesus vandrade verkligen på jorden, blödde verkligen efter 
piskningarna och dog verkligen en hemskt kvalfylld död på korset. 
Han uppstod sedan, han hade en kropp så att hans följeslagare kunde 
känna spikhålen i händerna på honom.  
 Och riktigt roligt är det ju att vi kan dra på oss en liknande typ av 
sandaler som man hade då, och promenera i Jesu fotspår, rent 
bokstavligen. Vi sjöng ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i 
gången tid…” och vi kan vara på plats, där han gjorde det för första 
gången.  

Denna gång är det lite ovanligt dock, detta korta i inledningen: 
”Sedan lämnade han trakten kring Tyros…”  
 Vi befinner oss inte i Israel här, utan strax norr om. Det är 
ganska ovanligt i berättelserna om Jesus, i alla de fyra evangelierna 
så betonar Jesus att han främst är sänd till det israelitiska/judiska 
folket. Egentligen är det först efter hans död på korset och hans 
uppståndelse och i samband med att han fysiskt lämnar jorden, vid 
sin himmelsfärd, som hans efterföljare uppmanas att sprida det glada 
budskapet, evangeliet till alla folk.  
  
Uppritande av kartbild 
Vid den här tiden så tillhörde hela Medelhavet och allt land omkring 
det romerska imperiet.  
 
 Visa – Medelhavet – Israel – Tyros & Sidon – Gennesarets 
sjö - jordanfloden 
 
Enligt romarnas sätt att se det så rörde sig inte Jesus mellan olika 
länder, utan bara olika delar i samma imperium, det romerska. Men 
för israeliterna var det skillnad, deras land var Israel, och egentligen 
inte hela detta land heller.  
 Israel var uppdelat i tre delar Judéen, i söder där Jerusalem låg, i 
mitten Samarien, där bodde det folk som man inte ansåg var 
”riktiga” israeliter de hade blandats upp med andra folk som flyttats 
dit av olika erövrare (så som sker och skett även i vår tid, Sovjet, 
Kina, USA, även i Norrland) och längst i norr Galiléen, där Jesus 
växte upp, där Nasaret låg etc.  
 
Tyros och Sidon 
Nu befinner vi oss norr om detta, i ett område som nu är känt under 
namnet ”Libanon”. Ofta i Bibeln nämns det som ”Tyros och Sidons 
område”.  
 De har en lång och till viss del väldigt välkänd historia,  här ifrån 
kom ett folk som kallas ”fenicier”. De var duktiga sjöfarare och 
anlade kolonier runt hela Medelhavet, den mest framträdande var 
Karthago som länge konkurrerade med Rom om makten över 
Medelhavsvärlden.  
 Rom vann och Karthago förstördes och Israel och Tyros och 
Sidon blev delar i det romerska imperiet.  



Tyros och Sidon och oss 
Men så var det inte alltid, en gång var Tyros och Sidon och Israel 
mäktiga riken, långt innan Rom var mer än några hyddor.  
 Kanske har vi fått nog av historia nu? Men vi ska inte lämna 
Tyros och Sidon riktigt än, de är nämligen en ganska bra bild av hur 
vi är och vår relation till Gud.  
 
Tempelbygget 
900 år innan Jesus trampade runt på Medelhavets östkust och blev 
smutsig om fötterna, hungrig och törstig, precis som vi skulle bli 
om/när vi går på precis samma ställen. 900 år innan det, alltså för 
2900 år sedan för vår del, så var både Tyros och Sidon och Israel 
stora välmående riken.  
 I Jerusalem skulle det byggas ett tempel åt Gud. Om detta tempel 
hade Gud sagt att där, där ska vi mötas, Gud och människor. På den 
tiden så hade Gud valt just det israelitiska folket som det 
sammanhang där han gjorde sin vilja känd, de skulle vara vittnen om 
Gud.  
 För tempelbygget så hade de samlat ihop massor av guld, 
metaller etc, men de behövde assistans och kungen, Salomo, vände 
sig till Tyros och Sidon. Från dem fick man trä, cederträ,  
 

 

Något man fortfarande kan se på Libanons flagga. 
 
Man fick också hantverkare som skulle utföra Guds vilja, bygga på 
Guds hus.  
 Templet blev färdig och invigt och jättesnyggt.  
 
Vi som tempelbyggare 
Vi gör ofta så här, de flesta vill ofta göra gott. Vi vill göra Guds 
vilja, sprida kärlek, godhet, värme, gemenskap. Vi vill bygga på 
Guds hus, utbreda Guds rike, Guds kärleksrike. Vi kan vara beredda 
att offra ganska mycket för andra, för Guds skull. Vi betalar mer för 
rättvisemärkta produkter, vi skänker pengar till allehanda goda och 
vällovliga ändamål, vi kan arbeta utan ersättning för en god sak etc.  
 
 

Avgudadyrkan 
Men redan efter att kungen, Salomo, hade dött så delades landet i ett 
nord- och ett sydrike. Framförallt nordriket blev influerade av Tyros 
och Sidons olika idéer om gudar.  
 De slutade att bry sig om att möta Gud där Gud hade sagt att 
människorna kunde möta honom, i templet i Jerusalem,  istället 
började de ta efter Tyros och Sidons olika gudar; Baal, aseror, 
eventuellt även Molok.  
 Detta resulterade i att man inte bara struntade i Gud, utan också i 
sina medmänniskor.  
 Man började att offra barn till vissa av gudarna, man slutade att 
bry sig om de utsatta: den fattige, den faderlöse och änkan. 
 Så samtidigt som det var tack vare Tyros och Sidon som man 
kunde bygga templet, sprida budskapet om Gud och göra Guds vilja, 
göra gott och handla i kärlek, så var det också från dem som det 
onda kom.  
 
Vi som avgudadyrkare  
Återigen så är vi inblandade. Det går fort för oss att glömma andra, 
det går fort att stänga vårt hjärta för uteliggaren, den hemlösa, det är 
nog någon annans bekymmer, gå till Stadsmissionen.  
 Vi ser inte, vi vill inte se, de barn vars situation är så 
hjärtskärande att vi inte orkar ta in det.  
 Vi har oerhört lätt att se till oss, hur jag kan få det lite bättre och i 
hastigheten och vår strävan så glömmer vi våra medmänniskor, vi 
ignorerar andras behov.  
 Vi slutar bygga på Guds hus, vi slutar sprida Guds kärlek och 
utbreda Guds rike, vi slutar med vår omtanke om de små och de som 
inte har vad vi har.  
 
Jesus i trakten av Tyros och Sidon 
Och hit, hit kommer Jesus, till Tyros och Sidon. Till städerna som 
gör gott och till städerna som gör ont, till dig och mig.  
 
Det är en del av friheten i Kristus, Jesus söker alltid upp oss, han 
möter oss där vi är. Han möter oss med kärlek, han gläds när vi gör 
hans vilja, men det är inte bara då som han går till oss, utan också då 
vi får oss själva och andra att ha andra gudar, att inte ha kärleken 
som vår livshållning.  



 
Jesu väg till Dekapolis 
Nu ska vi ta fram kartan igen, för nu ger sig Jesus av från trakten av 
Tyros och går mot mannen i Dekapolis, mot vår berättelses centrum 
och mot en av de största aspekterna av vår frihet i Kristus, den 
frimodighet som vi kan ha.  
 Man kan tänka sig att Jesus, som nu är bara strax norr om 
Galiléen, går ned genom Galiléen och går runt till sydostsidan av 
Gennesarets sjö, en promenad på cirka 6 mil.  
 Men nej, han går en helt annan väg, av någon anledning, man 
kan inte gå hur som helst mellan orterna här, det är bergig terräng 
och stigarna och karavanvägarna går där de går, men han hade 
kunnat gå en annan väg. Denna väg som han går är dubbelt så lång, 
cirka 13 mil.  
 
Nu kan man invända att den här killen i Dekapolis han fick vänta 
längre än nödvändigt, men det kan ha varit nödvändigt att gå denna 
lite längre väg. Anledningen till att Jesus alls gick upp till Tyros och 
Sidon var för att vara ensam ett slag.  
 Hur som haver, så är detta med den dubbla sträckan som Jesus 
tar för att komma fram, en god påminnelse: Vi kan aldrig vara för 
långt bort ifrån Gud, Guds kärlek är ingen tanke om att ”hoppas det 
går bra för den här kvinnan, hon har ju varit med om saker som 
verkligen har skadat henne. Människor har varit onda mot henne 
etc..”  
 Nej, Jesus går verkligen dubbla sträckan, tredubbla sträckan för 
att möta oss, så långt som det krävs.  
 
Dela ut ord (se fetade ord nedan) 
 
Hur långt krävs det då? Jo, Guds ursprungstanke med oss den var att 
vi alltid skulle leva i gemenskap med honom, alltid få del av hans 
godhet, kärlek, glädje, frid, värme, ljus, hälsa.  
 Från början så var det så att människan levde till och med så nära 
Gud att de kunde höra hans fotsteg. Gud hade inte några problem, 
inget hindrade, att ge oss all sin godhet och vi kunde helt obehindrat 
ge det till varandra.  

 Det här slutade när synden kom in i världen, och synd kan väl 
främst beskrivas som det som skiljer oss ifrån Gud, hinder och att 
vara vänd åt ett annat håll än åt Guds håll.  
Synden, hindren, detta att människan är vänd åt ett annat håll, det 
kom in i världen på grund av att människorna började söka efter 
något som Gud inte gett dem, nämligen kunskap, men inte all 
kunskap förstås, utan den specifika kunskapen om gott och ont.  
 I Guds grundplan ingick det att människan bara skulle veta av 
och uppleva godhet om Gud fick bestämma, men att människan inte 
skulle vara en slav utan ha frihet at söka sig bort ifrån Guds godhet.  
 Resultatet märker vi dagligen, vi ska samla in pengar till 
Etiopien, ett land härjat av krig, våld och hunger på grund av 
människors ondska under många år, bättre nu.  
 Vi kunde läsa om kvinnan so varit kidnappad i 18 år, vi vet om 
situationen i krigsområden över hela vår jord, så nog har vi fått 
kännedom om vad ondska är, kanske vet vi mindre om vad godhet 
är?  
 
Den döve 
Den döve och stumme mannen fick uppleva vad frihet innebär. Han  
fick uppleva godhet, Guds godhet. Jesus gör inte detta till något 
spektakel, han tar mannen lite avsides och så gör han som så ofta, 
han ser upp mot himlen, liksom för att markera varifrån denna 
läkedom kommer, precis som han såg upp mot himlen då han gör 
underverk med några börd och några fiskar och ger mat till tusentals 
människor.  
 Gud är inte en from idé, Gud är i högsta grad intresserad av vårt 
fysiska såväl som vårt psykiska välbefinnande.  
 
Korset och friheten i Kristus 
Nu tar vi det sista och mest dramatiska med dagens tema: ”Friheten i 
Kristus”, den är för oss. Den är för oss. Vi sjöng ”Jesus från Nasaret 
går här fram, än som i gången tid”, vi bekänner i trosbekännelsen, 
”Vi tror på Gud Fader allsmäktig”, den som har all makt.  
 När vi döps så återger vi vad Jesus sa när han sände ut sin 
lärjungar över hela världen, så småningom ända upp hit till 
Skellefteå, ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden,”  
 



När Jesus dog på korset så var det för att vi alla ska kunna få möta 
Gud, få komma till Gud och dela livet hos Gud.  
 Igenom dopet och tron så får vi den helige Ande, vars uppgift är 
vittna för oss, berätta för oss att vi är Guds barn och allt vad det 
innebär. (Rom 3:16) 
 
Och hur är då livet tillsammans med Gud? Jo det har vi ju i våra 
händer, det är glädje, värme, gemenskap, ljus, men också hälsa. 
 Det är här som det kan vara så otroligt och så besvärligt och så 
stort och så ovant att prata om vår frihet i Kristus, vår frihet som 
Guds barn, denna frihet rymmer inte bara frid i våra sinnen och 
hoppet om en fantastisk himmel, nej friheten i Kristus innebär också 
att den som botade den döve mannen är den samme igår idag och i 
evighet (Hebr 13:8) vilket gör att vi har samma möjligheter som den 
döve att få läkedom för våra sjukdomar.  
 Om vi ändå tycker att det var väl ett tråkigt, eller allt för djärvt 
slut på en i övrigt rätt innehållsrik predikan så vill  jag avsluta med 
ett ord om hur frimodiga vi kan vara i Kristus, tack vare vår frihet i 
Kristus – Fil. 4:6 ”när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt 
honom höra alla era önskningar”.  
 Vi kan gå på samma vägar och besöka samma platser som de 
som vandrade med Jesus för 2000 år sedan och vi kan hoppas på 
samma saker ifrån Jesus som de som vandrade med Jesus för två 
tusen år sedan.  
 
Amen 
 
Trosbekännelsen 
 


