4 – 10 mars 2012

Andra söndagen i fastan –
Den kämpande tron

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon.
En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade:
”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av
en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och
bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och
ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade
fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade:
”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från
barnen och kasta det åt hundarna.” – ”Nej, herre”, sade hon, ”men
hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade
Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och
från den stunden var hennes dotter frisk.
Matteusevangeliet 15:21–28

Reflektion

Kampen är sällan vacker, sällan romantisk, utan oftast smutsig och
konfliktfylld. Ett stort arbete. Men en dag upptäcker vi att vi trots allt
står upp. Vi landade på fötterna och någon hindrar oss från att falla.
Var inte rädd – för du är älskad!

Andlig övning

Försök att lägga märke till människor som du inte alltid ser och inte
direkt identifierar dig med. Träna dig i att se det du har gemensamt
med den människa du möter. Be en kort bön för dem du lägger märke
till. Gud, välsigna min medmänniska – din avbild!

Samtalsfråga för gruppen

När vi ser våra barn eller anhöriga lida känner vi ofta ett behov av att
be. Berätta för varandra om erfarenheter av sådan bön. Vad händer
när det som man ber om inte sker? Varför är Jesus så avvisande mot
kvinnan och varför ändrar han sig? Stämmer denna berättelse med er
bild av Jesus?

Inslag i gudstjänsten

Uppmärksamma och avsätt särskild tid i gudstjänsten till att be för
människor i nöd som ofta glöms bort. För att hitta böneämnen, fundera över vilka rop vi, likt lärjungarna i berättelsen, inte vill höra. Vilka
rop vill Jesus att vi ska höra?

Bön

Gud, jag ber om trotsig tro och tåligt mod; en tro som inte väjer
inför svårigheter och ett mod som tål prövningar och motgångar.
Hjälp mig att inte ge upp utan resa mig igen när jag faller.
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