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Effata – öppna dig!
Jesus uttalade den enkla befallningen – och stora saker hände i mannens liv. Det
ändrades i grund. Gårdagen kom på intet sätt bli lik morgondagen. Något
verkligt livsomvälvande radikalt hände när Jesus rörde vid honom.
På ett annat ställe i evangelierna berättas det om en kvinna som i tveksamhet
smög sig in i hopen som samlats kring Jesus för att få röra vid hans mantel. När
hon rörde vid honom blev hon frisk. Jesus uttrycker det som om att det gick ut
kraft från honom.
Var Jesus någon slags magiker? Någon slags religiös helare? Nej, det är inte det
som det handlar om. Evangelisterna lyfter fram Jesu helandeunder av en helt
annan anledning. Händelserna vill visa att Jesus är källan till liv. De som tar
emot av den källan, om det så är genom en passiv eller aktiv handling, får del av
den nya liv som vi kan kalla Guds rike, himmelriket.
Det är om det nya livet i Kristus jag tänkte stanna upp något litet i dag – det liv
som gestaltas i den frihet vi har i Kristus.
Saken är den att om Jesus rört vid dig i dopet, i tron och du lever den nya liv du
fått så är du som kristen i denna värld en ny skapelse – något nytt. Inte så att du
svävar över marken och låter glorian bländar alla som ser dig – nej på ett mycket
djupare sätt är du förvandlad. Du är öppnad för det nya livet. Effata!
Tänk om mannen som var döv och nästan stum efter mötet med Jesus inte
brydde sig om den nya frihet han fått. Tänk om han stoppade vaddtussar i
öronen och vägrade öppna sin mun – då hade han haft friheten men han hade
inte levt ut den. Vad nytta hade då mötet med Jesus gjort – ingen som helst.
Ofta upplever jag att vi kristna ändå beter oss just så. Det nya liv vi fått lever vi
inte ut. Det är som om vi inte vågar – som om vi inte förstår – som om vi tror att
det är för bra att vara sant. Tänk om vi idag vågade plocka ut någon liten
vaddtuss, öppna någon liten mun, befria några självbundna händer och befria
några igentejpade ögon. Då hade vi i dag fått se samma under som man fick se
då Jesus ropade Effata över den döve mannens liv.
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Vad vi ständigt behöver återvända till är att kristen tro inte är en religion bland
alla andra. Syftet med kristen tro är inte att presentera ännu en teologisk tanke
om Gud, Inte att upprätta ännu en lista av punkter hur man lever ett gott liv, inte
att skapa några nya mystiska andliga upplevelser – sådant är världen redan full
av. Nej, det Jesus ger oss är ett nytt liv – ett liv olikt det som de flesta andra
lever – ett annat liv än det som deformerats av vår rädsla, synd och
självupptagenhet, det skadade liv som beskrivs så bra i berättelsen om Adam
och Eva. Jesus vill öppna för dig det liv som Gud avsett: Effata!”
Tre insikter om friheten i Kristus och tre övningar till dessa kommer här:

Du är genom Kristus befriad från det onda till livet.
Det är inte så att du automatiskt är befriad från det ondas konsekvenser i ditt liv.
Sjukdom, lidande och tråkigheter finns i denna värld och vi kommer inte undan
dem. Men genom Jesus vet du att det mörker vi ser i denna värld inte har den
yttersta makten. Därför skall vi inte kapitulera inför mörkret utan vara ljus på
alla sätt vi kan. Genom mötet med Jesus är du världen hopp. Vill du bli hel, vill
du bli den du är utifrån din fulla potential så behöver du gå in i kampen för det
goda – på alla sätt. När du gör det befrias du mer och mer från den bundenhet
och förlamning som ondskan paralyserar oss med till den frihet och den
frimodighet som gjorde att den lille David vågade gå in i kampen mot jätten
Goliat och vinna. Om David inte hade sett vem han var i Gud hade han aldrig
vågat. Men nu såg han att han, liksom du, var utvald till att göra Guds verk. När
han handlade efter den insikten blev han också den han var kallad att vara –
Israels kung.
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Du är genom Kristus befriad från rädsla till kärlek.
Rädsla är det som mest av allt hindrar oss från att bli dem vi i Kristus är.
Rädslan gör oss små, instängda, självcentrerade. Rädslan gör att vi inte vågar
älska. Rädslan gör att man ser fiender i dem som är olik en själv – rädsla gör att
vi inte våga tänka utanför våra invanda boxar, rädsla gör att vi inte vågar möta
oss själva som vi är – rädsla gör att vi inte vågar möta Gud.
Din övning är att försöka leva och förstå tillvaron utifrån sanningen att du inte
behöver vara rädd. Börja med frågan: Vad är jag rädd för? Är du rädd för att inte
räcka till, att sanningen om dig skall göra att domen över dig bli så hård att du
går under, att Gud inte kan älska dig, att du inte överhuvudtaget är älskansvärd.
Är du rädd för andra människor – varför då? Tror du de har makt över dig att
göra dig till någon annan än den du är?
Ja, jag vet att det är lätt att säga att vi inte skall vara rädda – och svårt att leva
utan rädsla. Men sanningen är dock den att Jesus gått i döden för dig av kärlek
till dig, han har förlåtit alla synder, han har gett dig en ny identitet och ett evigt
liv – du är den himmelske konungen son eller dotter – det är den du är. Det är
den friheten du behöver öva dig i!
Tillåt dig därför att gå över din rädslas gränser – tillåt dig att älska även dem du
inte tror att du kan älska, unna dig att förlåta din fiende, unna dig att låta andra
trycka vad de vill om dig, unna dig att låta bli att döma dig själv eller andra. Den
frihet du då smakar är grunden för att våga gå modets väg framåt – så att den
frihet du verkligen har också känns i ditt liv, och världen omkring dig
förvandlas.
Jesus sa: ”… den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer
törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”
(Joh 4). Han sa: Var inte rädda! Låt kärlekens liv flöda ur den källa Jesus öppnat
i ditt inre!

Du är genom Kristus befriad från den religiösa strävan till frimodighet.
Jesus kom inte för att skapa en ny religion. Han sa istället: Jag har kommit för
att ni skall ha liv, och liv i överflöd.
Vår uppgift är att befria människor till det liv Kristus skänker oss. Tyvärr är det
ofta så att vi istället gärna binder både oss själva och andra som vill tillhöra
Kristus med religiösa föreställningar som inte kommer från Kristus utan från vår
egen osäkerhet. ”Så här har vi alltid gjort” är ett begrepp som är kärt i många
kristna miljöer. Så fort det ser annorlunda ut blir vi osäkra och håller oss till hur
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det var när vi själva var yngre eller som vi föreställer oss att det alltid varit.
Gärna bestyrker vi våra påstående med diverse bibelcitat. Den värsta sorten av
sådan här religiös rädsla är när vi säger ungefär att; jag tycker inte så, men
eftersom det står i Bibeln måste jag ändå döma den handlingen, den gruppen,
eller den personen. Oftast drabbas man inte själv i den domen – men man skyller
liksom ifrån sig på Gud för att nytänkande och förändring inte får ske. Resultatet
av ett sådant tänkande och ett sådant handlade är att man hindrar människor från
det liv de är kallade till. Det är liksom lika ofruktsamt som att aga sina barn i
föreställningen om att om jag agar dem tillräckligt kommer de att förstå att jag
älskar dem.
Var istället frimodig. Det är alltid Gud som dömer – du behöver inte göra det –
din uppgift är istället att leva ut det frihetens liv du är kallad till och så skapa
frimodighet hos andra. Din uppgift är att älska och stå emot allt som hindrar
Kristi kärlek att förverkligas i världen. Vi är kallade att som kyrka vara
frihetens, hoppets och kärlekens tecken i den här världen. Vi är kallade att vara
ett salt mot allt som gör att människokärleken, friheten och glädjen kvävs i
tillvaron. Vi gör det inte av egen kraft utan i honom som kallat oss att tillhöra
honom – Jesus själv.
Är det ett lätt liv han kallar oss till? Nej, förstås inte – men det är ett utmanande
liv utifrån våra egna premisser och gränser. Han kallar dig inte till en religiös
upplevelse – han kallar dig till ett helt liv där du får växa till och bli mer och mer
den människa han skapat dig att vara. Du är redan det du skall bli.
Så öva dig att gå från det onda till livet, från rädslan till kärleken, från den
religiösa stävan att tillfredsställa Gud till den frimodighet hans kärlek ger dig
tillträde till.
Öppna dig mer och mer för Friheten i Kristus så att du blir än mer levande:
Effata!
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