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Kära vänner till go4peace, 

 

 hon var en ung mor. Hon levde i den rika hamnstaden Tyros i det som idag är Libanon. 

Enligt den grekiska mytologin var den här staden ”Europas” födelseort. Den unga kvinnans 

förfäder kom från Grekland. Med den judiska tron hade hon aldrig haft någon kontakt. I sina 

judiska grannars ögon var hon en ”hedning” och de förolämpade henne ofta som ”hund”. Hennes 

familjliv var inte lätt heller. Hon hade en dotter som hade det svårt i livet. Hon var tillbakadragen 

och hade nästan inga kontakter kvar. Hon var utstött och ansågs vara ”oren” och ”besatt”. Nästan 

hela tiden låg hon i sängen. 

 

 Den unga modern hade redan försökt mycket. Hon hade hört talas om Jesus. Denne hade 

just kommit till Tyros. 60 km hade han vandrat från Gennesaretsjön till Tyros. Han tänkte förbli 

ensam några dagar. Men hans ankomst kunde inte döljas länge. Så gick den unga modern i sin nöd 

fram till Jesus och bad honom att bota hennes dotter. Jesus reagerade avvisande. Han tyckte att 

han hade sänts till juderna, ”barnen i Guds hus”, och inte till hedningarna. Därför sa han till 

henne: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” Men den unga modern 

gav sig inte. Hon ville hjälpa sin dotter. Hon visade förståelse för Jesu uppfattning och tillade: 

”Nej, herre, men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar.” Det här svaret 

var inte vad Jesus hade förväntat sig. Att den unga modern inte ville ge sig fick honom att tänka 

efter. Jesus bestämde sig för att hjälpa dottern: ”Gå hem, demonen har farit ut ur din dotter.” 

 

 Han hade haft det svårt hemma. Hans far hade lämnat familjen. I sin nöd hade han hittat 

Jesus. Han hade haft kontakt med olika kyrkliga församlingar men inte hittat något som passade 

honom. Sedan hade han stött på ett erbjudande till en kurs där man skulle komma Jesus på spåren. 

Vad gällde religion så hade han hittills varit ”omusikalisk”. Ändå anmälde han sig. Han gick till 

första mötet och togs vänligt emot. Han fortsatte gå till de här mötena. Långsamt upptäckte han 

hur nära han var till Jesus. Och sedan kom ett ögonblick då han gav Jesus sitt löfte – i det dolda – 

att han ville leva HELT för honom. Med detta började hans livs äventyr! Vad bra att han inte hade 

gett sig – och följt sin längtan. Ge dig inte! Keep in touch! 
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