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ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron 

Kommande söndags text handlar om en kananeisk kvinnas rop och bön 

för sin dotter. Texten handlar också om lärjungar som blir störda av 

hennes ropande. Dessutom är Jesus avvisande. Först genom tystnad, se-

dan genom avvisande ord. Så, vad är detta vi bevittnar!?! 

Vi har biblisk allmänbildning och då bör vi som är vuxna, ha klart för 

oss att vi är hednakristna. Det är vi under förutsättning att vi bett Jesus 

vara herre i våra liv. Om vi inte tillber andra gudar. Är Jesus inte herre 

i våra liv, så är vi vanliga hedningar. Punkt. Precis som den kananeiska 

kvinnan. Vi blir ännu mer lik henne, när vi flörtar med asiatiska vishets-

läror, eller tidningarnas horoskop. Den alltid centrala frågan är:  

Vem/vad styr mitt liv? Är jag lärjunge styrd av Kristus, alltså kristen? 

I förra söndagens bibliska allmänbildning kunde vi läsa i evangeliet: 

”…  »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.« Då 

sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, 

din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.« 

Kananéerna tillbad flera gudar. Jesus – Guds son! – vill inte vara en 

bland många av djävulen skapade gudar! Jesus vill inte jämställas med 

Baalsdyrkan. En tillbedjan som krävde människooffer, följande hämtat 

från uppslagsverket Wikipedia på internet: ” … guden Baal omnämndes 

ibland med namnet Molok och framställdes på liknande sätt i tjurskep-

nad eller som en man med tjurhuvud. Människooffer var inte ovanligt, 

och i krigstider förekom även att man offrade barn … ” 

Känner man till den här bakgrunden, blir Jesu handlande begripligt. Je-

sus ställde kvinnan inför ett avgörande: Överge dina avgudar! 

Här och nu måste hon bestämma sig: Är Jesus den ende Gudens son? 

Vem skulle hon framledes hålla sig till? För dig och mig gäller samma 

val. Är det horoskopen, som skall styra mitt liv? Eller asiatiska vishets-

läror, som inte ger något konkret evighetshopp? När kvinnan föll ned 

för Jesus och bad: ”Herre hjälp mig” valde hon bort sina andra gudar. 



På samma sätt som den kananeiska kvinnan, har du och jag att varje dag 

– ja, faktiskt vid varje valsituation! -  bestämma oss för:  

Vem eller vad styr mina val, mitt liv? Vem eller vad ger mig evighets-

löfte? 

Bibeln berättar - genom Jesu lärjungar - att Jesus har uppstått från de 

döda. Han är levande och Guds son. Han har bett oss vara hans lär-

jungar. Är vi hans lärjungar och uttryckligen ber honom vara herre i 

våra liv, så har vi följande ”skall”-löfte från honom: 

Matt 10:32 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom 

skall jag kännas vid inför min fader i himlen. 

Jag är av den uppfattningen, att det finns ingen religion som är så tydlig 

med sitt evighetslöfte och ingen religion, som har så överkomliga krav 

som kristendomen. 

Därför – oavsett du varit en bekännande kristen lång tid, eller förstått 

detta just nu – så säg från ditt hjärta här och nu: 

”Jesus, jag har satt dig i andra hand, jag har gjort många misstag. Brister 

i mitt liv, som inneburit att jag varit ett hinder för människor som söker 

dig. Förlåt. Jag vill vara din lärjunge och jag vill att du styr mitt liv.” 

Med de reflektionerna och den bönen, är det dags för evangelietexten: 

Matt 15:21-28 Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros 

och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och 

ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas 

svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar 

fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom 

oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de 

förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom 

och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta 

brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« – »Nej, herre«, sade 

hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars 

bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli 

som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk. 


