
 

Den kämpande tron 
Matt 15:21-28; 1 Mos 32:22-31; 2 Kor 6:1-10; Ps 130 

I fastetid tycks alla som förknippar kristen tro med 
glädjebefriade vedermödor och prövningar få vatten på 
sina kvarnar. Bara ordet fastetid låter jobbigt. Tittar man 
på fastetidens inledande söndagar tycks bilden av elände 
bekräftas. Första söndagen i fastan har Prövningens stund 
som tema. Idag är temat Den kämpande tron och 
kommande söndag är det Kampen mot ondskan som 
väntar. Där har vi det väl svart på vitt? Kristen tro 
handlar om prövningar, kamp och svårigheter! Ja, det är 
sant att tron rymmer allt detta, men det är också sant att 
tron rymmer mer än detta. 

Den uthållige kan notera att efter de tre första söndagarna 
i fastan kommer Midfastosöndagen då temat är Livets 
bröd. Sedan kommer Jungfru Marie bebådelsedag med 
Guds mäktiga verk i centrum. Alltså. Även i fastetid får vi 
veta att tron rymmer mer än kamp och prövning. Och 
med påsken står det klart att Gud själv kämpar för 
människans skull. Tron rymmer mycket mer än kamp och 
prövning precis som livet i stort. Det är förenat med 
kamp och prövning att leva, men livet är mer än så. Det 
kan vi upptäcka t.o.m. på den dag då temat är Den 
kämpande tron. 

Symbolen för dagen föreställer ett svärd och en 
korsmärkt sköld. Skölden påminner oss om det skydd vi 

har i tron. Korset och försoningen skyddar människan i 
hennes andliga kamp. Svärdet symboliserar gudsordet 
som blottlägger människans uppsåt och tankar, men som 
också förmedlar evangelium. Det säger oss att människan 
får utkämpa sin kamp under åkallan och bön och med 
trons sköld och Andens svärd är det möjligt att vinna 
seger. Och det är möjligt för att Någon gått före. 
Fastetiden finns därför att någon gått före och denne 
Någon inbjuds vi att vandra med, ja, Han kämpar 
tillsammans med och för oss. Det finns tröst och 
uppmuntran i det. 

Men likväl möter vi ”gudomligt motstånd” i texterna 
idag. I den gammaltestamentliga berättelsen möter vi en 
man som kämpade mer än många andra i livet - Jakob. 
Han kämpade med sin bror redan i moderlivet. Esau kom 
ut först, men strax därefter kom Jakob med handen om 
sin broders häl. Kampen fortsatte och med hjälp av list 
lyckades Jakob erhålla Esaus förstfödslorätt. Med hjälp av 
moderns list fick han även fadern Isaks välsignelse. Men 
kampen förde honom bort från hemmets trygghet. Esaus 
hat tvingade Jakob att söka tillflykt hos morbror Laban i 
Paddan-Aram. 

Väl där fortsatte kampen. Kärleken drabbade honom i 
Paddan-Aram och med kärlek följer ofta mycken kamp. I 
sju år arbetade han för att få sin älskade Rakel. Men på 
morgonen efter bröllopsnatten upptäckte han att det var 
systern Lea han fått till hustru istället. Rakel blev också 
hon hans hustru, men först efter att han lovat att arbeta 
ytterligare sju år åt Laban. Och med två hustrur, tillika 
systrar, kan man ana att kampen fortsatte. 



Händelsen påminner oss också om att inte allt vi läser om 
i Bibeln är eftersträvansvärt. Händelsen uppmuntrar inte 
till att män ska ha flera hustrur. Den grundläggande goda 
ordningen i Bibeln är alltjämt att äktenskapet är till för en 
man och en kvinna som tillsammans gestaltar en ordning 
för liv. Men Bibeln rymmer även flera exempel på hur 
den goda och gudagivna ordningen rubbas på olika sätt 
och då blir frukten inte god. Men Gud är god, ja, godare, 
och Han fortsätter att göra gott även där människor 
missar målet. Så även i de berättelser vi möter idag. 

Nåväl. Efter mycken kamp med morbrodern kunde Jakob 
till slut lämna Paddan-Aram. Med sig hade han en stor 
familj med tjänare och mycket boskap. Det fruktade 
mötet med brodern Esau närmade sig och vid Jabboks 
vadställe hände något märkligt. Den kämpande Jakob 
fick kämpa som han aldrig gjort tidigare. 

Kanske man kan hävda att de flesta av våra kamper 
egentligen ytterst sett handlar om kamp med Gud. Detta 
beroende på hur vi ser på tillvaron. Men vid Jabboks 
vadställe är det ingen tvekan om vem Jakob kämpar med. 
Han kämpar med Gud. Men det verkar inte vara den 
vredgade Guden han kämpar med. Den Gud han kämpar 
med låter sig övervinnas. Han håller tillbaka sin styrka i 
slaget Han ger, men visar samtidigt att han kan utplåna 
den kämpande Jakob, något som Jakob skulle komma att 
inse när kampen var över. Men Guds syfte är inte att 
utplåna utan att välsigna. Han vill inte att vi skall gå 
under i kampen. Han vill nå fram till oss så att vi kan bli 
välsignade inte bara på ytan utan framför allt på djupet. 

Jakob hade kämpat hela sitt liv. Nu gällde kampen den 
verkliga välsignelsen. Han kunde inte gå miste om den. 

Inte när den nu fanns så nära. Jag släpper dig inte förrän du 
välsignar mig (1 Mos 32:26), utbrast han. Han blev 
bönhörd och han fick ett nytt namn. Jakob, ”den som 
bedrar”, blev kvar vid vadstället. Haltande därifrån gick 
Israel, ”han kämpar med Gud” och han som gick var 
förvandlad. Han hade varit med om något förunderligt. 
Det satte sina spår också i namnet han gav platsen. Jakob 
kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte 
mot ansikte och ändå skonades mitt liv” (1 Mos 32:30).  
”Penuel” betyder ”Guds ansikte”. 

Jakobs erfarenhet fick ringar på vattnet. Så är det för den 
som kämpar med Gud. Kampen ger tröst, inspiration och 
vägledning för andra som kämpar, trots att kampen 
utkämpas i en annan tid och på en annan plats. Vi är en 
del av det hela. Våra olika livsöden flätas samman på 
olika sätt därför att Gud vill oss alla väl och den som är 
villig att lyssna till en annans berättelse kan bli välsignad 
på djupet, av Gud. Han som är den store författaren. 

I evangelietexten möter vi en kvinna som förmodligen 
också fått kämpa mycket. Med en dotter som är svårt 
plågad av mörkrets krafter kan vi ana att kampen varit 
hård. Men nu finns räddningen inom räckhåll. Hon kan 
inte tiga. ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min 
dotter plågas svårt av en demon.” Men Jesu handlande 
förbryllar oss, kanske t.o.m. skrämmer oss. Vi läser: Han 
gav henne inget svar. Eller med Folkbibelns översättning: 
Men han svarade henne inte med ett ord (Matt 15:23 FB2015). 
Mången Jesusbild utmanas i denna text. 

När lärjungarna tröttnat på ropandet ber de Jesus göra 
något åt saken. ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju 
bakom oss och ropar.” Men Jesus tycks inte ha för avsikt att 



ens prata med henne. Han påminner om att räddningen 
först skulle erbjudas judarna. ”Jag har inte blivit sänd till 
andra än de förlorade fåren av Israels folk.” (Matt 15:24). 

De flesta skulle nog ha gett upp vid det laget men inte 
kvinnan. Hon kämpar sig fram och kastar sig ner framför 
Jesus med bönen: ”Herre, hjälp mig.” Men Jesus tycks 
sakna all form av empati. I sitt svar jämför han kvinnan 
med en hund! ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och 
kasta det åt hundarna”, säger han (Matt 15:26). Hund var 
en benämning som judarna brukade använda om dem 
som tillhörde andra folk. De menade att det var lika 
omöjligt för den som inte var jude att ta emot Guds 
välsignelse som det var för en hund. Det var alltså inget 
eget påhitt från Jesu sida att jämföra kvinnan med en 
hund, men visst var det oförskämt. 

Jesu svar skrämmer dock inte bort kvinnan. Hon står på 
sig, eller snarare, hon hänger med i resonemanget. Det är 
OK att kalla henne för hund, men för hundarna gäller att 
de får smulorna som faller från deras herrar bord. Hennes 
svar tycks få Jesus att mjukna. ”Kvinna, din tro är stark, det 
skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter 
frisk (Matt 15:28). 

Vi får glädjas över undret men varför denna, till en 
början, så avvisande hållning? Ja, kan det handla om att 
Herren vill hjälpa kvinnan till växt och mognad? Genom 
att pröva hennes tro och vilja får hon möjlighet att något 
mer bli den hon är kallad att vara. Med sitt motstånd 
kallar Han på henne. Hon får möjlighet att bejaka det som 
betyder något i livet. Ett äkta sökande eller rop på hjälp 
låter sig inte avvisas i första taget. Kvinnan vet det så hon 
står på sig. Hennes tro och vilja håller i prövningens 

stund och Jesus släpper den hårda fasaden. Det onda får 
ge vika och dottern blir frisk. 

Idag ställer vi frågor till oss själva: Vad är det som är värt 
att kämpa för i livet? Vad är det Jesus vill att du ska hålla 
fast vid när motståndet hopar sig? Vilka avsikter ligger 
till grund för din kamp? För det är naturligtvis så att allt 
inte är värt att kämpa för. Endast det som leder oss och 
andra till livets källa bör vi kämpa för. Så vad är det, i ditt 
liv? Vad pekar Jesus på och vad pekar på Jesus? Ja, 
kämpar du med eller mot Honom? 

Aposteln Paulus kämpade under en period i livet mot 
Kristus själv, men ett möte med Honom fick Paulus att 
korrigera riktningen (Apg 9:1-22). Episteltexten låter oss 
förstå att kampen ingalunda upphörde efter detta. 
Lärjungaskapet innebar fortsatt kamp. Men det visade sig 
vara en god kamp med rätt riktning och därför blev 
frukten stor. 

Paulus tog emot den hjälp han behövde mitt i kampen 
och därför kunde den goda tilliten växa och ge honom 
insikten: ... jag har ingenting, men äger allt (2 Kor 6:10). 
Förhoppningsvis får vi göra samma erfarenhet när 
prövningen når oss. Förhoppningsvis behöver vi inte fly 
kampen utan kan möta den tillsammans med Honom 
som kämpat och prövats mer än andra. Han överger oss 
inte i kampen. Förvisso kan Han bjuda oss motstånd 
ibland, men bara så att den livgivande tron kan få starka 
rötter. Rötter som inte brister i kampen. Amen.


