
Predikan av Solveig Högberg - Andra söndagen i Fastetiden 2021-02-28 i S:t Peters 
kyrka 
 
1 Mos 32:22-31 
2 Kor 6:1-10 
Matt 15:21-28 
 
  Den kämpande tron 
Inledning 
Jag stötte för ett tag sedan på ett uttryck som jag tycker passar väl in på dagens gudstjänst och 
tema: ”Man måste inte vara tvärsäker för att vara helhjärtad” 
 

Idag när temat är ”Den kämpande tron” kan det vara på sin plats att påminna om att det inte är 
något svaghetstecken att tvivla. 
Ibland har vi säkert både önskningar och fantasier om en så stark tro att vi aldrig skulle 
tvivlar, så tänker vi att allt skulle vara så mycket enklare om det var så. 
 
Min erfarenhet säger att så är inte fallet. Istället borde det oroa oss om vi aldrig någonsin 
skulle ifrågasätta och fundera kring vår tro. 
Att vara trygg i sin tro är en sak, att tänka, känna och tro att man är färdig med sin tro är en 
helt annan sak. 
 
För det är så att: 
Man får utan tvivel tvivla. 
Eller som Tage Danielsson en gång sa ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”. 
 
Tvivel och tro är inte motsatser, utan de går hand i hand. Vi skulle kunna säga att tvivlet är 
den kämpande tron, den arbetande tron, tron som möter det svåra och smärtsamma, det som vi 
inte förstår. 
Tvivlet hör med till helgelsen. Det är ett tecken på att vi inte bara har övertagit tron från 
någon annan utan att vi också har arbetat med att göra den till vår egen, att vi vågat reflektera 
över vår tron och att vi vill växa och utvecklas i den. 
 
Ibland kan tvivlet leda till en kris, när vi känner att de positioner vi tidigare har intagit vacklar. 
När vi upplever att det som tidigare varit fast och tryggt inte längre är det. 
Men även om vi inte vill uppleva kriser så kan de vara en konstruktiv hjälp att bygga upp en 
genomreflekterad tro, en egen genomtänkt tro. En tro som inte enbart är övertagen. 
 
En levande tro kan aldrig innebära att vi bara övertar något som någon auktoritet förmedlat, 
utan det måste alltid finnas med något av prövande, sanningssökande för att tron verkligen ska 
bli ens egen. 
 
Fastetiden 
Nu lever vi mitt i fastetiden.  
Sedan 300-talet har många kristna hållit en 40-dagars fasta som förberedelse för påsken. 
Vi talar ofta om fastetiden som en tid då vi går tillsammans med Jesus upp till Jerusalem, 
dödens väg som visar sig vara livets väg. Men egentligen är det bara Passionstiden, de sista 
veckorna av fastan, som handlar om Jesu väg mot döden. 
 
Söndagarna under första delen av fastan är mer präglade av den dopundervisning som förr 



ägde rum under dessa veckor, en undervisning som ledde fram till dop på påsknatten. 
Fastan var en tid då dopkandidaterna  
dels skulle få undervisning om den kristna tron,  
dels skulle öva sig att leva som en kristen, de skulle rustas för att möta det svåra som de skulle 
kunna komma att träffa på under vägen genom livet. 
Det är därför som de tre första söndagarna i fastan handlar om kampen mot frestelser och 
striden mot det onda. 
 
Fastetiden kan också för oss bli en tid då vi rustas för det svåra eller helt enkelt en tid då vi 
rustas för att vara människor. 
 
Så har vi i dagens texter fått exempel på förebilder i den kämpande tron. 
Gemensamt för dem är att de, av olika skäl har hamnat i svårigheter, men det är inte en 
uppgiven kamp som de utkämpar.  
Det centrala i alla exemplen är att det berättar om att Gud inte överger dem som har det svårt. 
 
Den kämpande trons nu 
Hur ser den kämpande tron ut för dig och mig?  
Vi säger ibland ”det är inte lätt att vara människa”! 
Jag är övertygad om att vi ofta kämpar med minst två olika förhållningssätt och ”längtor” som 
vi bär på. 
- Dels längtar vi ofta efter en omedelbar behovstillfredsställelse. Vi kan inte vänta, vi vill att 
allt ska lösa sig omgående, så att vi meddetsamma får det vi tycker att vi behöver. Vi blir lätt 
otåliga.  
- Dels så har vi ibland en, kanske alltför, avslappnad och nonchalant attityd och tänker att ja, 
ja det ordnar sig, man ska inte ta ut några sorger i förskott, det mesta löser sig ändå. 
 
Vi behöver få en balans mellan dessa förhållningssätt. 
Paulus säger till församlingen i Korint: ni ska inte vänta, för ”Nu är den rätta stunden”. 
Men samtidigt påminner han om att Gud säger ”Jag bönhörde dig när stunden var inne.” 
Ibland kan vi behöva vänta. 
 
Det handlar om att ha en tillit till Guds ingripande och att han griper in på den tid som är bäst 
ur ett mycket större perspektiv än vad vi kan ana.  
Men det handlar också om att vi ska förhålla oss som om stunden just nu är den enda vi har. 
 
Det betyder att vår kamp framför allt handlar om att, i en mening, ge upp tron på sig själv och 
inse att Gud är starkare. 
Detta är inte en kamp och en seger som vi är med om, en gång och aldrig mer.  
Vi får komma ihåg att Gud är med oss i livets alla situationer, i allt som vi möter och vi är inte 
utlämnade till våra egna möjligheter, utan vi har en medkämpe som varit med om allt det som 
vi genomgår och känner igen oss i sin egen erfarenhet, dessutom är han starkare än vad vi är. 
 
Den uppgörelsen; att inse att jag inte klarar mig helt själv, att jag inte är den starkaste, sker 
inte utan smärta, man blir märkt av brottningen. Jakob fick ett slag på höften, när han 
brottades med Gud. 
 
Kampen kom för honom att betyda att tyngdpunkten i hans liv förflyttades. 
Jakob ägde mycket; barn, tjänstefolk och stora hjordar men det saknade i den stunden 
betydelse. Rikedomen hade inget värde. Under kampen var han helt ensam. 



Under brottningen fick han ett nytt namn, Israel, som betyder ”Må Gud härska”. 
Det var en tuff upplevelse för Jakob att på det här sättet få hjälp att flytta fokus i sitt liv, från 
sig själv till Gud. 
Han kunde inte skjuta upp kampen eller tänka att det ordnar sig nog. 
 
Likadant var det för kvinnan som Matteus berättade om. Det fanns inte i hennes 
föreställningsvärld att hon skulle tänka att det löser sig bara jag väntar. Hon behövde få sina 
behov, eller snarare sin dotters behov tillfredsställda omedelbart. Men inte för att hon var 
otålig och inte för att hon inte hade lust att vänta. 
Hennes agerande var istället ett uttryck för frimodighet och tro. 
 
För det är ju ganska märkligt det som händer: 
Jesus kommer gående, en kvinna rusar mot honom och berättar att hennes dotter är svårt sjuk, 
Jesus bara nonchalerar henne och går vidare. 
Då blir lärjungarna upprörda, men de ber inte om att Jesus ska hjälpa den sjuka, utan de ber 
om att han ska tysta kvinnan och be henne ge sig iväg. 
Jesus förklarar då att det går utanför hans uppdrag att hjälpa henne. 
Men kvinnan ger sig inte. 
Och till slut så säger Jesus att kvinnans önskan ska gå i uppfyllelse. 
 
Hur ska vi kunna förstå det som hände? Borde Jesus inte hjälpa alla? 
Jesus har redan tidigare sagt att han inte är utsänd till några andra än de förlorade fåren av 
Israels hus och kvinnan är en kananeiska alltså en av Palestinas urbefolkning.  
Men just då så uppehöll Jesus sig faktiskt utanför sitt lands gränser, i hennes land. 
Jesus gjorde ett undantag från den regel som han vanligen levde efter, då han uppfyllde den 
förtvivlade moderns enträgna böner. 
 
Men hur går det här ihop för Jesus har väldigt ofta sagt att Guds rike tillhör även hedningarna, 
alltså även dem som inte var israeliter? 
Man kan enkelt säga att när Jesus levde på jorden så var hans uppdrag att verka bland sitt eget 
folk, men efter hans död och uppståndelse så blir uppdraget världsvitt. 
Det är som om Jesus föregriper det som senare ska ske. 
 
Det är ett märkligt samtal som utspinner sig mellan kvinnan och Jesus när hon envist fortsätter 
att be om hjälp. 
Jesus säger att man inte ska ta brödet från barnen och kasta det till hundarna och kvinnan 
svarar att hundarna äter smulorna som faller från de rikas bord. 
Det var på detta sätt man såg på varandra; man använde ordet ”barn” om Israel och ”hundar” 
om hedningarna. 
Jesus går bara in i det vanliga språkbruket, men det betyder inte att han ser ned på dem som 
inte är israeliter. 
Men kvinnan griper tag i den bild som Jesus använder och så drar hon ut konsekvenserna av 
den. 
I svaret så visar kvinnan både på tro, ödmjukhet och intelligens. 
Tro - därför att hon ger Jesus rätt i hans ord, men vet ändå att det finns hjälp. 
Ödmjukhet - därför att hon inte ifrågasätter Jesu hårda tilltal till henne. 
Intelligens – hon ser att det finns en lucka som hon kan utnyttja. 
”Äter inte hundarna smulorna”, frågar hon. 
Skulle inte Jesus kunna medge att hon får en smula? 
Hon begär inte delaktighet i det som tillhör judarna, men en smula läkedom för sin sjuka 



dotter frågar hon efter. 
 
Och Jesus låter sig övervinnas. Har Gud skapat så mycket tro hos kvinnan, så kan Jesus 
föregripa det som ska komma redan i den situationen. 
 
Vi finns i ”det som skulle komma”. Vi kan få del av Jesu handlande, även om vi inte är 
israeliter. 
 
Vi måste alltså inte vara tvärsäkra för att vara helhjärtade. 
Tvivlet har sin plats mitt i tron. Tvivlet är den arbetande tron. Kampen kan för oss handla om 
att upptäcka Guds nåd och kärlek mitt i det som händer. 
Vi kan få se på den kamp som vi står i, i ljuset av Guds handlande. 
Den tro som kämpar gör det just därför att det är en tro på Guds förmåga att hjälpa och 
förlåta. 
Man måste alltså inte vara tvärsäker för att vara helhjärtad. 
Det är till att leva helhjärtat som Gud vill hjälpa dig och mig. Och kom ihåg: utan tvivel är 
man inte riktigt klok. 
Amen. 
 


