
 

 
 

December 2020                                svenska 

Kvinna, din tro är 

stark!             (Matt. 15:28)                                                                                                                                                        
___________________________________            
                   Ge inte upp! 

                  Don’t give up! 
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Kära Ni, ordets vänner! 

 

 Det hade hänt flera gånger att hon, en student från ett fattigt land, hade haft dåliga 

erfarenheter med utlänningsmyndigheten. Flera gånger hade de avvisat henne på grund av att några 

dokument saknades. Varje gång var det som att gå korsets väg för henne när hon skulle förnya sitt 

studentvisum med ett år. Och även den här gången verkade det saknas något. Hon avvisades kallt 

– med en föraktfull blick på grund av sitt hemland. Gråtande lämnade hon byggnaden. Men hon 

hade inte uppfattat vad det nu var som saknades. Hon kom att tänka på sitt livsmotto: „Ge inte 

upp! Don’t give up!“ Hon samlade allt sitt mod och gick tillbaka. Den här gången var medarbetaren 

vänligare och det visade sig att den unga kvinnan redan hade alla dokument som hon behövde. 

 

 Likadant var det för en kanaaneisk ung mor, vars dotter hade blivit svårt sjuk. Hon behövde 

hjälp. Den unga kvinnan hade hört talas om Jesus. Hon gick fram till honom och ropade i all sin 

nöd och förtvivlan om hjälp. Jesus reagerade hårt och avvisande, eftersom han i början bara brydde 

sig om judarna. Han sa till den unga modern: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta 

det åt hundarna.” Men den unga – i Jesu ögon – hedniska kvinnan lät sig inte skrämmas. Hon gav 

inte upp. Hon tog upp Jesu ord och sa till honom: ”Nej, herre, men hundarna äter ju smulorna som 

faller från deras herrars bord.” (Matt. 15:27) Den här tron som inte ger upp och som håller fast 

rörde så mycket vid Jesus att han sa: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Dottern 

var frisk igen. 

 

 Livet är ofta något som vi måste kämpa för. Det är mycket som vi inte bara får automatiskt. 

Det behövs ansträngning och tålamod. Den som inte ger upp när det blir svårare, visar en kraft i 

själen som rör vid andras hjärtan och sätter dem rörelse. Den som håller fast ger freden en verklig 

chans – i det egna hjärtat och när vi umgås med varandra i vardagen. Ge inte upp! – Don’t give 

up! 
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