
 

 

2. søndag i fasten, år B  
 

Det er allerede andre søndag i fastetiden. I dagens første lesning hører vi om 
Abraham. Da han var 100 år gammel fikk han Isak. Gud satt Abraham på en stor 
test, men han stolte på Gud. Kort sagt bygde Abraham et alter for Gud til å ofre 
hans eneste sønn, for det var Guds ønske. Gud var veldig fornøyd med Abraham 
og ga ham «troens far» tittelen. Denne type troen er ikke lett når du er så gammel 
og endelig fikk en sønn, men allikevel er klar til å gi den tilbake til Gud. Abraham 
stolte på Gud til det siste minuttet.  
 
Fastetiden er også en type test for oss. Mange ganger gir folk opp egen tro i 
vanskelig tider, som for eksempel i den vi er nå. Takket være vår sterke tro, har 
vi samlet oss her i Guds navn. Adam og Eva klarte ikke eksamen i Edens hage og 
de fikk en straff. Abraham klarte det og fikk Gud velsignelse som mange 
nasjoners far. Siste søndag hørte vi at Jesus også klarte det etter å faste i 40 dager. 
Hvordan klarer vi det når det kommer fristelser i vårt liv?  
 
Hver messe ser vi på en ofring som Abraham sin. Gud har sendt sin egen sønn, 
Jesus Kristus til verden som ofret seg til verdens frelse for alle. Jesus ofrer seg 
selv i hver messe. Hva har vi til å ofre Gud i dag? 
 
I evangelium hørte vi Peter som sa «Rabbi, det er godt at vi er her!» vi sier akkurat 
det i dag, fordi vi kan være her i messen, mens mange ikke kan for forskjellige 
grunner. Det er godt at vi har mulighet til å være i messen. Det som skjedde i 
transfigurasjons dagen, skjer i hver messe foran øynene våre. Husk Jesu ord til 
Tomas, «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Tro på at brød og vin skal bli 
til Kristi legeme og blod i denne messen. Gud Fader sier fra himmelen, «Detter er 
min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham». Vi må finne et sted, til 
gjenkjenne hans stem og lytt til ham. Den hellig Johannes Maria Vianney sa at 
det kalles bønn når du ser på ham og han ser på deg. Du trenger ikke ord eller 
noen andre ting å gjøre. Fordi Gud ønsker å snakke med deg, finn et sted, tid å 
høre på ham. Det trenger din sjel. Derfor sier den hellige Augustin, «Menneskets 
hjerte er rastløs til det hviler i Gud».  
 
Når du har Gud med deg og hos deg, hva trenger du mer? Det sier apostelen Paulus 
i dagens andre lesning, «Hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss?». Det 
er et høyt nivå i vår tro. Ved å følge Abraham og Paulus eksempel, la oss da lytte 
til Jesus i denne messen og ta ham med oss i nattverden. Amen.  
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