11 – 17 mars 2012
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut
började den stumme tala, och folket häpnade…
Jesus sade: När den orena anden lämnar en människa vandrar den
genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den
ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När
den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och
hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och
slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början."

Tredje söndagen i fastan –
Kampen mot ondskan
Reflektion

Mikael Niemi beskriver i boken Populärmusik från Vittula det han
kallar den värsta formen av laestadianism – den utan Gud. Det är en
man som har växt upp i och tjänat församlingen, men sen lämnar sin
gudstro. Kvar blir ett hårt och kvävande skal av religiös moralism. För
hans barn hade det varit bättre om han aldrig hade trott på Gud.

Andlig övning

Lukasevangeliet 11:14–26 (i urval)

Att avstå från att ge igen är en viktig övning, men pröva denna vecka
också att löna ont med gott, genom att säga eller göra något positivt för
den som avsiktligt eller oavsiktligt har behandlat dig illa.

Samtalsfråga för gruppen

Bland anonyma alkoholister talar man om ”torrfulla människor”; de
dricker inte men har kvar sitt onyktra beteende. Kan ni se liknande
risker i andra sammanhang? (jfr texten!) Hur kan ni med godhet bekämpa ondskan i de sammanhang som ni finns i?

Inslag i gudstjänsten

Tänd ett ljus och läs orden från Johannesevangeliet 1:5: Ljuset lyser i
mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Om det finns ljusbärare
i gudstjänstrummet kan man uppmuntra deltagarna att tända ljus med
den inre bönen: Nu tänder jag ett ljus i protest mot ondskan.

Bön

Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre, öppna mig för din kärlek och frid.
(Taizé, Psalmer och Sånger 840)

10

