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FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund 

Matt 16:21-23 Från den tiden började Jesus förklara för sina lär-

jungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de 

äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli 

uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började 

förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. Något sådant 

skall aldrig hända dig.« Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: 

»Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är 

inte Guds utan människors.« 

Människors tankar. 

”Något sådant skall aldrig hända dig.” Ord som är märkligt aktuella. 

Aldrig hända igen … krig i Europa … och nu har vi det i verkligheten. 

Framför våra ögon. På våra TV-skärmar. 

Förmodligen var det Jan Guillou som uppfann begreppet ”nyttig 

idiot”. Ett uttryck som beskriver en aningslös människa som ovetande 

går ärenden åt främmande makt. Petrus är sannolikt i den situationen. 

Aningslös om vilken frestelse han förmedlar till Jesus. 

Matt 12:35-37 En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda 

förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda för-

råd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar 

skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och 

efter dina ord skall du fällas.« 

I en order om anfall, där finns ingen aningslöshet. Nu ser vi att den 

nyligen är uttalad eller nedskriven. En enda reflektion: Kan ordet ”an-

fall” överhuvudtaget användas av en god människa? … Efter dina ord 

skall du frias, och efter dina ord skall du fällas. 

Ibland – som i Petrus fall, där han hade den bästa avsikt – så blir våra 

ord fel. Ett skämt, som missuppfattas. En ”sanning” som var obetänk-

samt uttalad, är exempel på onyttiga ord. Kan vi slippa domen – på 

domens dag? Domen som dömer mej utifrån alla mina onyttiga ord? 

I dagens text talar Jesus om sin kommande försoningsgärning. Den 

gärning han var sänd för att genomföra. Petrus kunde inte se – ja, jag 

vill påstå att ingen – kunde ana eller förstå Jesu huvuduppgift: Att låta 



sig spikas upp och dö på ett kors, för att försona mina och dina miss-

tag. Det är inte vem som helst som hänger där. Det är Guds egen son! 

1 Kor 1:22-23 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men 

vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna 

och en dårskap för hedningarna. 

För så där tjugo år sedan hörde jag - från en då närstående - säga: ” … 

i slutändan är det ändå bara pengarna som räknas …” 

Vi skall vara fullständigt medvetna om att vi – genom vårt ursprung - 

är hedningar. För en hedning är resonemanget om pengar och makt 

centralt. Man undviker tanken att detta gäller en försvinnande kort tid. 

Blind inför att människans liv på jorden, är ett litet blink, i en ständigt 

pågående tid som aldrig tar slut. 

Du och jag har möjligheten att få vara hednakristna. Att vara Guds 

barn, alltså Jesu medsyskon. Det enda vi behöver göra är att ta till oss 

Jesu ord och löften. Som han genomförde med sin försoning för dej 

och mej på korset. Ord och löften som Jesus bekräftade genom att 

uppstå från de döda. Ni har läst och hört dem förut. 

En makt som följer våra egna ord. Makten över vår egen evighetsdes-

tination. Möjliggjord av Guds egen son: 

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, ho-

nom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förne-

kar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i 

himlen. 

Att få oss att delta i trosbekännelsen är ett av Svenska kyrkans sätt att 

få oss att bekänna Jesus som herre i våra liv. 

I stället för att tala en massa onyttiga ord om kristendomens olika vär-

degrunder och andra politiskt korrekta uttalanden, kan vi helt enkelt 

säga: 

”Inför evigheten, är jag helt beroende av Jesu försoningsgärning.” 

Svårare än så är det inte. 


