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Hun ba han om å drive den
onde ånden ut av datteren.
(Mk 7,26)
______________________________________
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Kjære venner av go4peace,
Den unge moren bodde i den rike havnebyen Tyrus, i det som i dag er Libanon. I følge
den greske mytologien var dette arnestedet for Europas fødsel. Forfedrene til den unge moren
kom fra Hellas. Hun kjente ikke til den jødiske troen og ble kalt hedning og «hund» av sine
jødiske naboer. Hun hadde heller ikke enkle familieforhold. Datteren hennes hadde store
vanskeligheter i livet. Derfor isolerte datteren seg og hadde knapt kontakt med noen andre. Hun
var utstøtt og gikk for å være «uren» og «bestatt». Hun lå for det meste til sengs.
Den unge moren hadde allerede forsøkt både det ene og det andre for å hjelpe sin syke
datter, uten at det hadde hjulpet. Nå hørte hun om denne Jesus som hadde kommet til byen. Han
hadde gått 60 km fra Genesaretsjøen og til Tyrus. Nå ville han helst være et par dager for seg selv.
Men hans ankomst var umulig å skjule. Så den unge moren oppsøkte han med sin store nød og
bad Jesus om å helbrede datteren.
Jesus svarte avvisende. Han sa at han var sendt til jødene; «barna av Guds hus», og ikke til
hedningen som hun var en del av. Han sa til henne: «Det er ikke riktig å ta brødet fra barna og
kaste det til hundene. Men moren var standhaftig, hun ville og måtte hjelpe datteren sin. Hun sa til
Jesus at hun forstod det han sa men føyde til: «Ja, du har rett, Herre! Men hundene under bordet
spiser smulen som faller ned når bana spiser:» Dette svaret hadde ikke Jesus ventet seg. Kvinnens
standhaftighet berørte han. Jesus bestemte seg for å hjelpe datteren og sa: «Gå hjem, den onde
ånden har forlatt datteren din.»
Han hadde det vanskelig hjemme. Faren hadde forlatt familien. I sin nød søkte han Jesus.
Han hadde oppsøkt flere kristne menigheter men ikke funne seg tilrette i noen av dem. Så støtte
han på ett kurstilbud som het; «På sporet av Jesus». På det religiøse plan hadde han inntil dette
vært «umusikalsk». Likevel meldte han seg på. Han møtte opp til den første kurskvelden og ble
vennlig mottatt. Det ble til at han kom på alle samlingene og sakte men sikkert forsto han hvor
nærværende Jesus var, også til han selv. Øyeblikket kom der han – i all hemmelighet – ga et løfte
til Jesus; han ville leve HELT for ham. Dette ble begynnelsen på eventyret i hans liv. Det er godt
at han var standhaftig og ikke ga opp sin søken. Hold kontakten! Keep in touch!
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