FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

ÅRGÅNG B

Första läsningen: 1 Mos 9:8-15 (Guds förbund med Noa)
Vi lever än, vi får ännu en fasta – en tid för djupare vänskap med Gud, vi inbjuds att som
han älska skapelsen. Gud önskar inte att straffa någon: Skulle jag önska den gudlöses
död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar
och fick leva? (Hes 18:23). Regnbågen på himlen blir till av solljus och regn, två gåvor
som gör att allt på jorden kan leva och föröka sig. Den är en härlig bild av den fruktbarhet
som Noa räddade genom att låta ett par av varje art överleva. Så får den oss att tänka på
den äktenskapliga kärleken som i sin tur avbildar Guds kärlek till sitt folk (Ef 5:31-32).
Förbundet mellan man och kvinna står under Guds och kyrkans välsignelse men hotas i
vår tid av många synder, belastningar och missbruk. Så förvandlar man Guds
förbundstecken i skyn till symbol för en urspårad frihet. Kyrkans trogna ser stölden, vet
vad som händer i dagens samhälle, och gråter bittert i natten (Klag 1:2).
Andra läsningen: 1 Pet 3:18-22 (Ni räddas nu av vattnet i dopet)
Jesus steg ner till dödsriket, och han steg upp till himlen. Det bekänner vi i mässan
(trosbekännelsen). Petrus menar här samma sak (v. 19, 22). Han vill trösta plågade
kristna. Vårt dop ger hopp! Paulus säger att alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen,
på jorden och under jorden (Fil 2:10). Gud vill sammanfatta allting i Kristus (Ef 1:10; Jfr
Mat 28:18). Jesus berör Alltet i dess helhet, även tidsaxeln, ty hans ord räcker bakåt till
våra förfäder (v. 19; jfr 1 Pet 4:6) såväl som framåt till oss och våra efterkommande. Vid
världens slut väntar han som Världsdomare (v. 22), i sitt universella rike. Noas förbund
(se ovan) var en bild av riket: regnbågen innehåller alla färger, alla djur var
representerade i arken, båda könen, och framöver ska Gud i alla tider skona skapelsen.
Evangelium: Mark 1:12-15 (Han sattes på prov av satan, och änglarna betjänade
honom)
Matteus, Markus och Lukas säger att det var den helige Ande som förde Jesus ut i öknen
till fyrtio dagars prövningar. Det är inte själva fastan som är central (Markus nämner den
inte ens) utan konfrontationen med Satan. En kristen ska kämpa mot Satan, men inte
kämpa ensam: Jesus har besegrat honom och är med. Vi ska aldrig tvivla på Guds
kärlek och alltid fortsätta att tjäna honom. Varför i öknen? Profeten Hosea förkunnade
att det sanna Gudsfolket måste ut i öknen igen för att hitta Gud (Hos 2:14). Ordet ”satan”
betyder anklagare: han vill inget annat än leta fel på oss (jfr Job 1:6 f). Att Jesus under
fyrtio dagar sätts på prov av denna destruktiva makt är ett sätt att beskriva det
bombardemang av tvivel, förvirring och ångest som Jesus genomled inför sin uppgift.
Han står kvar, vägrar att låta sig skakas, och se: djuren och änglarna kommer till, vilda
djur blir tama som i Edens lustgård, i Jesu närhet finns trygghet – som en gång i Noas ark.
Jesus är suverän, förtrogen med allt skapat i himmel och på jord: Mot våld och nöd kan du

le, och vilddjuren fruktar du inte, ty du står i förbund med markens stenar och lever i fred
med de vilda djuren (Job 5:22-23).
MÅNDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 3 Mos 19:1-2, 11-18 (Du skall döma din nästa rätt)
Karl Marx påstod att religion var opium för folket, ett sätt att droga de fattiga i deras
sociala misär utan möjlighet till förändring. Dagens första läsning bevisar motsatsen. Att
vara helig handlar om solidarisk uppriktighet och respekt för varandra. Att hålla Guds bud
ger social rättvisa. Gud är de svagas försvarare. Att ”frukta” honom betyder att vörda den
rättvisa han står för. På en filosofisk nivå instämmer vi alla i de vackra orden, men bakom
vår vänliga fasad gömmer sig ett kaos av egocentricitet som vi inte vill se. Fastetiden vill
hjälpa oss att – med den gode Guden vid handen – ta itu med det.
Vi låter gudlösa människor få inflytande över oss, och snabbt blir vi som de. Vi säger
ständigt ”fan” och ”herregud” och orden betyder inget längre. Vi skrattar med när man
skojar om heliga ting. Vi gottar oss i tvetydigheter, kopplar av till filmer där Guds bud
överträds som underhållning, sjunger med i sånger som förhärligar det demoniska:
otrohet, lögn och svek. Vad Gud tänker om detta opium bekymrar oss föga. Du borde
hellre byta jobb än stanna kvar i en arbetsmiljö där du dras med i sådant. Du blir ofri,
lidelser och låga begär tar över. Avunden, denna hemliga och sällan erkända synd, gör dig
oempatisk, svartsjuk, irritabel, misstänksam, gnällig, odräglig, och den smittar av sig på
dina barn. Du kristna själ, så älskad av Gud, bryt upp från denna miserabla livsstil. Guds
närhet förvandlar dig. Du skall älska din nästa som dig själv (v. 18).
Evangelium: Matt 25:31-46 (Vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort
för mig)
Det sägs att vår nuvarande påve, Franciskus, ibland ger sig ut i Roms fattigkvarter
inkognito för att se hur det är fatt där. I de gamla folksagornas värld tänkte man sig att
aposteln Petrus, den förste påven, ibland vandrade omkring klädd i enkla kläder.
Vandraren Sankte Per föraktades av de giriga som hade sitt på det torra men välkomnades
och fick husrum hos dem som hade det trångt. Så ”går” Gud själv omkring bland oss.
När den helige Martin (Mårten) delat sin mantel med den huttrande tiggaren i snön, såg
han sedan i sin dröm om natten att tiggaren var Kristus själv. Om du verkligen är kristen
så lever du i förväntan om att Människosonen (v. 31) när som helst kan möta dig i
vardagen, förklädd som hjälplös medmänniska, för att ge dig en chans att göra gott. Jesus
är väl dold, kanske i den du minst trodde skulle behöva dig (därför blir alla så förvånade i
dagens text!). Den du tror är rik är fattig på många sätt. Den populära är ensam och ödslig
inombords. Den duktige känner sig totalt värdelös. Du räcker någon en hand, säger ett
vänligt ord, ler mot någon utan ord. För dig är det kanske inget speciellt, du minns det

inte efteråt men det räddar ett liv! Ingen i dagens evangelium döms för fel de gjort utan
bara för det goda de inte gjorde. Jesus letar inte fel, han letar rätt och vill helst försvara
oss. Vilken olycka om han inte hittar något gott i våra liv!
Var inte rädd… Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig (Jes 43:1, 4).
TISDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jes 55:10-11(Mitt ord skall utföra det som jag sänt ut det till)
För oss vuxna, skandinaviska trafikanter är regn och snö inte det vi uppskattar mest. I
Bibelns värld är molnens gåvor synonyma med välsignelse, fruktbarhet, liv, hopp.
Myriader av små droppar av nåd ger sig iväg på Guds befallning – likt hans änglar – för
att utföra Skaparens livgivande arbete: det ska finnas bröd till människornas barn. Allt
växer och sträcker grenarna mot himlen. Utsädet gror medan vi sover, vi behöver bara
tacka och ta emot (Mark 4:27). Så är det också med Guds Ord till världen. Det utför vad
Gud vill, väcker trons gåva i oss, vi ser världen i nådens färger och sträcker oss i tacksam
bön upp mot Gud. Våra ådror sjuder av Andens liv. Vi är kyrkan – Kristi blodomlopp i
världen. Att Gud vill göra oss till fruktbärande gåvor visade han själv genom att låta Jesus
bli bröd för världen i eukaristin. Även vi ska bli bröd. Får Ordet utföra Guds uppdrag
genom oss? Eller föll de dyrbara dropparna på en klippa där inget kunde växa? Var jag så
proppfull av mig själv och mina egna planer då Gud försiktigt bankade på mitt hjärtas
dörr att jag inget hörde? Har jag tappat den kontakt jag en gång hade med Andens röst,
som ekar i mitt samvete? Han är tålmodig. Vatten urholkar stenen. Is smälter till sist.
Fastans trista dagar bereder våren i mitt hjärta. Min goda vilja växer och välsignas.
Evangelium: Matt 6:7-15 (Så skall ni be)
Herrens bön, Fader vår, den viktigaste bönen i kyrkan, förklaras ingående i Katolska
kyrkans katekes nr 2759-2865. Hedningarnas gudar var distanserade, man försökte
smickra dem med långa hederstitlar för att vinna deras uppmärksamhet. Vi kristna står
inte i audiens inför en kall världshärskare som kanske vill oss väl. Vi springer till vår käre
Faders famn och han är helt fokuserad på vad vi säger, även om vi säger fel. Vi vill be rätt
och gör så gott vi kan. Vi katoliker ber ofta långa litanior och upprepar många ord, som i
rosenkransbönen, men det sker inte för att få Guds uppmärksamhet utan för att skärpa vår
egen.
Fader vår innehåller i Matteus version sju böner. Bara en av dem lyfts fram och förklaras
efteråt: den om att vara beredd att förlåta. Vår bön är utan verkan om vi är obarmhärtiga
mot vår nästa, för även han eller hon har sin plats i Guds famn. Det finns många som jag
inte kan se där i Guds knä, förlåtna, bekräftade, accepterade, dessa som jag inte gärna ger
beröm. När andra gör det säger jag inte emot, men tiger. Jag hälsar pliktskyldigast på
dem. De står inte i min förbönslista. Jag skulle inte frivilligt äta middag med dem. De
figurerar inte i din föreställning om himlen. Råkar vederbörande illa ut känner jag ett lätt

behag och tänker: ”Ja så går det”. Det är fruset och hårt när hjärtat är av sten. Jag ser inte
ens hur stor stenen är. Guds ande arbetar på djupet, tålmodigt, försiktigt, som snön och
regnet. En dag spirar något oväntat. Det blir säd och bröd. Ovän blir vän. Vi delar brödet
och himlen.
Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om (Ps 19:13).
ONSDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jon 3:1-10 (Folket i Ninive vände om från sin onda väg)
En profet vid namn Jona från 700-talet f.Kr. omtalas i 2 Kung 14:25. Om han är identisk
med den profet vi hör om här vet vi inte. Ninive står i Gamla testamentet för den värsta
tänkbara fienden, värre än Egypten, ty från Egypten befriades man, men av de tio nordliga
stammarna som omkring år 722/721 f.Kr. till stor del fördes bort i fångenskap av detta
folk återvände knappt någon. Ninive var Gudsfolkets mest brutala motståndare, analogt
med vår tidsålders Nazityskland. Därför behövs det här inga detaljer om de synder Gud
vill straffa Ninive för. Så mycket mer provocerande för vanligt tänkande är denna bok
som visar hur ofattbar stor Guds nåd kan vara. Vi i dag låter prästen teckna oss med lite
aska på pannan när vår fyrtiodagars fasta börjar, men Ninives kung satte sig i askan.
Folket trodde direkt på Jona. Även barnen, ja djuren, skulle fasta. Så här har aldrig Israel
eller kyrkan fastat! Inse din ringhet, du som nu avstår från något dessa dagar: andra
vördar Gud långt mer än du. Människor med ett förflutet långt värre än ditt uppnår
försoning med Gud direkt. Du som äger hela trosskatten måste ställa dig längre bak i kön.
Du saknar ödmjukhet: Den som får litet förlåtet visar liten kärlek (Luk 7:47).
Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike (Matt 21:31). Det
är på gränsen till outhärdligt. Så var det också för Jona (Jon 4:1).
Evangelium: Luk 11:29-32 (Inget annat tecken än Jona-tecknet)
I söndags hörde vi i evangeliet hur Jesus kämpade mot Satans frestelser i öknen. En av
dem var att kasta sig ner från tempelmuren och bli uppfångad av änglar och bevisa för
världen att man är den utlovade Messias. Jesus vägrar att ställa upp på sådana ”tecken”,
att utsätta Gud för ett laboratorieexperiment. Sådana tecken skulle imponera på massorna
(och bli gnistan till uppror mot romarna, med kaos och blodbad i släptåg) men de
förändrar inte människornas hjärtan, och det är vad Messias har kommit för – precis som
en gång Jona. Jesu predikan (och de många sjuka han hjälper) borde vara bevis nog för
den som vill se Guds löften uppfyllda. Med ”Jonatecknet” verkar Jesus här i
Lukasevangeliet avse Jonas predikan (annorlunda hos Matteus, se Matt 12:39 f). Jesus
vänder Jona mot sitt eget folk. De borde känna skam. De fruktade niniviterna omvände
sig (som många tyskar efter andra världskriget) och vann Guds nåd, men Israel förblev
förstockat. Istället för att inse sin synd ville man ha ”bevis” för att Jesus var Messias.
Drottningen av Saba (1 Kung 10:1f; 2 Krön 9:1 f) gav sig ut på en lång och farlig resa för

att lyssna till kung Salomos vishet. Här står Jesus, den Davids son som är långt mer är
Salomo, den profet som är långt mer än den effektive predikanten Jona, rakt framför dem,
och ändå vill de inte tro. Förargas du över judarna? Hur mycket värre är inte vi kristna
som har tillgång till hela hans nåd, till evangeliet och sakramenten, och inte ens ids gå till
bikt i fastetid.
Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det
(Luk 19:10).
TORSDAGEN 22 februari:
DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest
Kunga-tron, dom-stol, läro-säte: särskilda personer får särskilda sittplatser. Dagens fest –
PETRUS BISKOPSSTOL – visar fornkyrkans vördnad för kyrkans ledare.
Kyrkohistorikern Eusebios berättar omkring år 325 att man då ännu kunde beskåda
aposteln Jakob den yngres (som firas 3 maj) fysiska biskopsstol i Jerusalem. Så var det
kanske också med Petrus stol i Rom, även om han levde livet farligt och antagligen
ständigt fick byta adress. Längst framme i Peterskyrkan – under fönstret med duvan som
symboliserar den helige Ande – ser man i altarväggen en mäktig, fantasifullt formad stol,
utfört på 1600-talet. Därinne göms en relik, en verklig stol som gavs åt påven år 875 och
som en del av dem sedan dess suttit på. Men det är knappast aposteln Petrus verkliga stol.
Festen är mycket äldre, så det har nog funnits fler Petrusstolar innan – vilken som var
först och vart den tog vägen vet ingen. Under dessa februaridagar firade antikens
hedniska Rom de avlidna och satte mat och en stol (cathedra) fram till dem. För att inte
förknippas med detta betonade de kristna från 300-talet att Petrus stol enbart var symbol
för hans ämbete, och man firade då dagen han upptog detta ämbete i Rom. Att fira denna
fest idag är inte att hedra en möbel utan att tacka Gud för hela kyrkans enhet, för den fasta
punkten som den levande påven i alla tider utgör, enligt Kristi vilja (Matt 16:18).
Dagens läsningar ger oss först den ödmjuka inställningen till ämbetet som Petrus ägde:
han vet om att han ska vara herde men inte herre för sin hjord. Så önskar han att alla hans
efterföljare i tjänsten ska se på sig själva (1 Pet 5:1-4). Petrus känner till sin egen svaghet
och har ofta bittert ångrat sitt velande och sin feghet när läget blev hotfullt. Det är
förunderligt att just han av Jesus kunde kallas för Klippan, den fasta punkten som kyrkan
skulle byggas på (Matt 16:13-19). Där ser vi kristendomens djupaste fundament:
ödmjukheten – vetskapen att vara älskad och utvald utan att kunna förtjäna det. Får du
inget annat ut av denna fastetid än mer ödmjukhet så har du vunnit mer än någon annan!
Läsningar denna dag: 1 Pet 5:1-4 och Matt 16:13-19

FREDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Hes 18:21-28 (Jag har inte lust till den ogudaktiges död)
Judarna i den babyloniska exilen på 500-talet f.Kr. fick smaka på följderna av sina fäders
brott mot förbundet med Gud. Jerusalem var förstört och de själva var fångna och satt i
ovisshet inför framtiden. Föreställningen om en kollektiv skuld som bars i flera
generationer (2 Mos 20:5-6; 34:7; 2 Sam 12:13 f) var stark i gudsfolket, men även
vissheten om individuellt ansvar inför domen (jfr 5 Mos 24:16; Jer 31:29-30; 2 Kung
14:6). Det kändes hopplöst att nu försöka leva ett bättre liv än sina förfäder, om man ändå
bar deras straff. Hesekiel försäkrar sina besvikna landsmän om att Gud lönar och
bestraffar varje enskild människa för sig. Det är alltså inte meningslöst att hålla Guds bud
utan rentav viktigare än någonsin. Skulle jag önska den gudlöses död? frågar Gud i v. 23.
Här går en tanke till Katolska kyrkans katekes (nr 2267) som försöker motverka dödstraff.
Vi kan alla förändras (se nedan).
Vi begår en synd när vi säger att Gud låter oss lida mer än vi förtjänar, att Gud antingen
inte kan eller inte vill hjälpa oss (det så kallade teodicé-problemet) Att förbittrad vända
ryggen åt Gud eller till och med dö oförsonad med Gud är fruktansvärt tragiskt. I grunden
är det blasfemiskt. Det är bättre att göra som Job: klaga men fasthålla sin tro (Job 1:21),
fråga kritiskt men inse sin begränsning och inte döma Gud (Jes 55:8-9). Jesus på korset
skrek ut sin förtvivlan men överlämnade sig också i Faderns händer (Mark 15:34; Luk
23:46).
Evangelium: Matt 5:20-26 (Gå först och försona dig med din broder)
De ytligt rättfärdiga (v. 20) vill hålla lagen om att inte döda (2 Mos 20:13) men samtidigt
kunna bryta lagen litet grann genom ord som tar död på vänskap. Jesus vill föra oss till
roten av vårt hat: ”Vrede” (v. 22) är ingen synd när det bara rör sig om vår naturliga
motvilja mot något ont som håller på att ske (Katolska kyrkan katekes, nr 1765). I den
meningen var Jesus själv ”vred” på människornas förstockade ondska (t.ex. Mark 3:5)
eller på sjukdomars ödeläggelse av Guds avbild, människan (Mark 1:41). I ”helig vrede”
rensade han templet (Mark 11:15-17). Vrede som en av de sju huvudsynderna är däremot
att frivilligt önska ont över någon. Den springer ur samma rot som mord och är därför en
allvarlig synd (Katolska kyrkans katekes, nr 1866, 2259, 2262, 2302). När Jesus talar om
”rådet” som ska döma (v. 22) menar han ungefär: ”Den som gör så där borde hamna i
Högsta domstolen”. ”Fängelset” i v. 25-26 är inte helvetet utan tydligen ett tidsbegränsat
renande (det vi katoliker kallar skärselden). Din broder har något otalt med dig (v. 23).
Vad det är vet du bäst själv. Om du låter det fortsätta att förgifta er relation blir även din
glädje i Gud skadad. Gör något åt det, något konkret, gör det. Du kan be prästen om
förslag under bikten.
Förslag till fredagsoffer: Be korsvägsandakten – helst i församlingens andakt – för någon
som du har det svårt med. Be vid varje station för denna människas frälsning!

LÖRDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 5 Mos 26:16-19 (Ett folk som är helgat åt Herren, din Gud)
Vi har nu försökt fasta – på var sitt sätt – under mer än en vecka. Den som vill omvända
sig till Gud möter genast problem. Man bombarderas av tvivel på om man nu fastar på rätt
sätt. Man kanske misslyckas med sina föresatser. Det enda avgörande, det som behagar
Gud, är viljan och riktningen vi går: vi ber om hans hjälp att fasta och vi rör oss i hans
riktning, bort från synden och alla likgiltigheter.
Gud vill vara viktig för oss. Alla hans bud hjälper oss på vägen till himlen och ska därför
hållas (v. 18). Dina brister, svagheter och yttre problem är inte avgörande, utan att du av
hela ditt hjärta och med hela din själ (v. 16) vill följa Gud. Du är hans dyrbara egendom
(v. 18) och han ska upphöja dig (v. 19). Raka motsatsen till vad djävulen vill: att få dig att
känna dig värdelös och förnedra dig med alla sina vidriga lockelser. De som låter honom
styra förvirras och skadar sig själva. Synd ger mersmak, precis som knark. Vi avtrubbas.
En man i Spanien biktade sig troget under 20 år men aldrig föll det honom in att bekänna
att han misshandlade sin fru. Tillståndet kallas syndasömn. Risken finns att man vaknar
upp i avgrunden.
Evangelium: Matt 5:43-48 (Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig)
Jesu bud i Bergspredikan (Matt kap. 5-7) kan inte göras till lagstiftning i en värld där hat,
våld och förvirring gör att vi behöver strafflagar, domstolar, polis, militär och fängelser.
Buden är kärlekens lag, en inre vilja att göra extra gott, mer rätt än rätt, i tacksamhet mot
Guds faderliga godhet. Gud älskar oss och vi vill likna vår Fader som är fullkomlig (v. 48;
jfr motsvarande ställe hos Lukas, där istället ordet barmhärtig används, Luk 6:36 – Guds
fullkomlighet är hans barmhärtighet!). Medeltidens ideal imitatio Dei (att efterlikna Gud)
är precis vad Bergspredikan vill uppmana till. Guds kärlek till hans fiender syns i
naturens överdådiga generositet, där sol och regn ges åt alla oavsett vad de gjort (v. 45).
Jesus lät sig korsfästas för vår skull – varenda synd ville han sona, och så tog han emot
hammarslag efter hammarslag. Samtidigt bad han för oss, sina bödlar (Luk 23:34; jfr Rom
5:8).
Att be för sina förföljare kan låta enkelt – tills man försöker! Vi förhärdade människor
sparar vår vänlighet till dem som ”förtjänar” den eller tills vi kan tjäna på den (v. 46). Det
är hedningarnas mentalitet. Den helige Justinus från 100-talet citerar en textvariant där
det i denna vers står ”hororna” istället för hedningarna (Apol. 1, 15). I en värld där allt
verkar kunna köpas och säljas är Guds nåd inte beräknande utan gratis, trogen och
givmild. Den gör oss givmilda.
Du skall vara fläckfri inför Herren, din Gud (5 Mos 18:13).

