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Kvinna, Din Tro Är Stor 
Jesus befriar en kanaaneisk kvinnas 

dotter från besättelse 
Predikan i Korskyrkan Nyköping, Ekum Böneveckan 2019 

Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill (Matt 15:28). 

Bibeltext 
Matteusevangeliet 15:21-28 

Utläggning 
Jag skulle vilja gå igenom den här texten vers för vers och lägga ut den. Och 
framför allt skall vi lära oss något om bön av den. 

Mat 15:21  Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. 
Jesus hade dragit sig undan till landområdet Syrien, norr om Galileen, kring de 
två städerna Tyrus och Sidon. Vi förstår av texten att Jesus och lärjungarna inte 
var där för att verka offentligt på något sätt. Kanske drog de sig undan för att be, 
för att vila eller för att Jesus skulle kunna undervisa sina lärjungar i lugn och ro 
(jfr Mark 9:30-31). Alldeles innan detta hade han varit i vid Gennesarets sjö och 
undervisar samt diskuterat med skriftlärda och fariséer från Jerusalem, och efter 
den här händelsen återvänder han till samma område och botar då en stor 
mängds sjuka människor. Men i trakterna kring Tyrus och Sidon hade Jesus 
förmodligen inte tänkt vare sig predika offentligt eller bota några sjuka. Men då 
uppenbarar sig en hednisk kvinna och börjar ropa. 

Mat 15:22  Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: "Herre, Davids 
Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt.” Kvinnan var hedning, inte av 
Israels folk. Matteus beskriver henne som kanaaneisk, förmodligen en avkomling 
till de folk som fanns i Kanaans land innan Israels folk intog det under ledning 
av Mose och Josua. Sådana var illa ansedd av judarna, och enligt Mose lag fick 
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de flesta av de folken inte komma in i HERRENS församling. Men den här 
kvinnan verkar ha förstått något om vem Jesus var, och kanske hade det rykte 
om Jesus som gått ut över hela Syrien (Matt 4:24-25) nått henne. Hon kallar 
Jesus för ”Davids Son”, en messiansk titel, och hon är den tredje i raden i 
Matteusevangeliet som tar de orden i sin mun offentligt (det första tillfället är 
när två blinda gör det, 9:27, de andra är när hela folket gör det,12:23, dock med 
viss tvekan). Varför sökte hon upp Jesus? Jo, hon hade ett stort problem. Hennes 
dotter var svårt besatt. Orden i grundtexten betyder att dottern var svårt och 
sjukligt kontrollerad av en demon, ett ont andeväsen, och detta yttrade sig i 
fysisk sjukdom och/eller psykisk vansinne. Om nu kvinnan hade nåtts av ryktet 
som gick ut över detta området hade hon hört att Jesus kunde bota människor 
som led av sådant, och att han också hade gjort det i stor utsträckning. Därför 
kommer hon till honom med en bön om hjälp, men det verkar inte som om hon 
bara var ute efter att få hjälp. Hennes bön om hjälp vittnar om en tydlig 
uppfattning om vem Jesus är. Hon kallar honom som sagt Davids Son, och tre 
ggr också för Herre (15:22,25,27). 

Mat 15:23  Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad 
honom: "Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar.” Jesus förvånar nog oss med 
sin tystnad. Han svarade henne inte, inte ens ett avvisande, ingenting. 
Lärjungarna tyckte också att det var konstigt, så de försökte få Jesus att 
åtminstone skicka iväg henne. Grundtextens ord kan tolkas både som 1) att 
lärjungarna bad Jesus att hjälpa kvinnan så hon kunde gå hem, och 2) som att 
lärjungarna menade att Jesus måste ge avvisa henne så hon inte fortsatte ropa 
efter dem. För hon ropade tydligen och följde efter honom, så pass desperat var 
hon att få hjälp av Jesus. 

Mat 15:24  Han svarade: "Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” 
Svaret Jesus ger är ett klart avvisande, vilket kan förvåna oss. Hans uppdrag var 
till Israels folk, judarna. Vi som har läst hela NT vet att Jesus är hela världens 
Frälsare, men i det här läget var han helt koncentrerad på sitt eget folk. Det nya 
förbundet skulle först upprättas med Guds folk, Israel, och först därefter skulle de 
troende hedningarna ympas in på olivträdet och det var inte dags ännu. 
Gudsfolket själva var i stort behov av återupprättelse, och de måste gå före 
hedningarna. Jesus var förresten inte i dessa trakter för att verka offentligt utan 
för att dra sig undan en smula. Så efter att först ha varit tyst, öppnar Jesus 
munnen och avvisar henne. Det är uppenbart att han inte säger att han inte kan 
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hjälpa, för det kan han, men att han inte tänker göra det den här gången därför 
att hans uppdrag är ett annat. 

Mat 15:25  Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!” Kvinnan 
ger sig dock inte. Hon tar sig nu ända fram till Jesus från att ha gått bakom 
honom och ropat. Väl framme, faller hon ner för honom och ber en gång till. 
Hon tillber honom, och ödmjukar sig så djupt i sin tillbedjan att grundtexten 
säger att hon beter sig likt en hund som slickar sin herres hand . I ljuset av det 1

kanske inte nästa steg i konversationen blir så förolämpande som man först kan 
tro. 

Mat 15:26  Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt 
hundarna.” Jesus är fortfarande avvisande, och han är fortfarande på samma spår 
som tidigare. Gudsfolket, Israel, ”barnen”, som han kallar dem, är fortfarande 
de som först måste få äta sig mätta. Det finns så mycket att göra bland dem, och 
de har allehanda problem. De är svältfödda på Guds Ord och Guds härlighet 
har lämnat dem, de är som får utan herde, illa slagna och sargade (Matt 9:36), 
de behöver min hjälp, och du tillhör inte ens det folket, du tillhör de 
avgudadyrkande folken som bor runt omkring Israel och som varit deras fiender 
i århundraden. Och det är som att Jesus säger: hur mycket du än ödmjukar dig 
— beter dig som en hund inför sin herre — kan jag inte hjälpa dig istället för 
dem som jag är sänd till. 

Mat 15:27  Hon sade: "Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras 
herrars bord.” Men kvinnan visar stor andlig insikt. Hon finner sig i att bli kallad 
för en hund. Och hon visste nog att hennes folk inte tillhörde Guds 
egendomsfolk, Israel. Men hon förstod en sak, nämligen att Jesu makt är så stor 
att den räcker både för Israel och för hennes dotter. Och sättet hon säger det är 
fantastiskt: hon begär bara en smula av brödet som skulle gå till ”barnen”, för 
hon menar att det räcker. (Jfr med officerens ord i Matt 8:8: Herre, jag är inte värd 
att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.) Och här vänder 
hela den här historien.  

Mat 15:28  Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." 
Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Jesus ändrar sig här, vilket är mycket 
märkligt. Bön får tydligen få Gud att ändra sig, och det som är den utlösande 
faktorn är kvinnans tro. Jesus erkänner att den är stor. På vilket sätt är den stor? 
Jo, den räknar med att hans makt räcker även för hennes bekymmer, och hon 
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visade stor ödmjukhet och uthållighet i det att hon sökte hans hjälp. Och i ett 
enda ögonblick är hennes problem löst: hennes dotter blev botad. (Notera: 
detta är det enda tillfället i evangelierna och i resten av NT där en besatt person 
blir befriad på distans, och i detta fallet som svar på bön. Annars sker sådant 
alltid i direktkontakt med personen i fråga.) 

Vad kan vi lära oss om bön i den här texten? Summan är: 

• Bön är bekännande: Herre, Davids Son! 

• Bön är uthållig: Kvinnan höll ut och sökte upp Jesus och gav inte upp 

• Bön är ropande: hon gick efter Jesus och ropade 

• Bön är ödmjuk: hon ödmjukade sig som en hund som slickar sin herres hand 

• Bön är tillbedjande: Hon kallar Jesus för Herre 

• Bön ska ske i tro på Jesu stora förmåga att hjälpa: hon räknade med att endast 
en liten smula av Jesu stora makt skulle räcka för henne, och detta trots att hon 
inte ens tillhörde Guds folk
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